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آغاز کار مهندسی انتخابات ریاست جمهوری 

آینده با احکام مختلف ولی فقیه رژیم

۶ادامه  در صفحۀ 

هـای فضاِی سـیـاسـی، اخـبـار و گـزارش
های داخلی و گـفـتـمـان درون کشـور  رسانه

منظور برپـایـی نشانگِر آغاز شدن رونِد تدارک به
کارزارهای انتخاباتی ریاست جمـهـوری [دورٔه 

۲۹[در روز جـمـعـه ۱۳۹۶دوازدهم] در سال 
اکـنـون تـنـوِر ماه] اسـت. از هـماردیبهشت

پـردازی و وگـو، نـظـریـهنویسـی، گـفـتمقاله
بینی دربارٔه اینکـه نـامـزدهـای همچنین پیش

اند و آیا حسن روحانی اصلی این انتخابات کیان
طـلـبـان" سوی "اصولگرایان" و یـا "اصـالحبه

عــالؤه بســیــاری کشــیــده خــواهــد شــد، بــه
های دیگر، گرم شده است.زنیگمانه

فقیه، اما نکته مهم این است که رژیم والیت
های پـیـشـیـن، تدارک انتخاباتروندهمچون 

یی از "اجـرای چنان شیوهموفق شده است آن
حال انتخابات" را درحکم عرِف معمول و درعین

پـذیـرِش تنها نوع "انتخابـات نـمـایشـِی قـابـل
وسـیـلـٔه حاکمیت" را جا بیندازد که در آن و بـه

تواند از هرگونه حرکت آن، دیکتاتوری حاکم می
هایی کـه در جـهـت غیراز حرکتبه-سیاسی

وجود آوردِن تغییرهایی محدود درصـورت و به
ای چشمگیر در ساختار و دگرگونیظاهرند و به

-گـرددمضموِن امـور جـاری مـنـجـر نـمـی
ای، در روزهـای جلوگیری کند. علی خـامـنـه
هـدِف کـنـنـده بـهاخیر، با دو گام مهم و تعیین

اجرایی شدن "انتخابات نمایشِی پذیرفـتـنـی از 

صحنـٔه ایـن کـارزار سوی حاکمیت"، وارِد پیش
شده است. 

مـنـظـور ای، در گام نخـسـت بـهعلی خامنه
مهندسی کردِن انتخابات ریـاسـت جـمـهـوری 

نژاد" گفت که او را از حضـور ، به "احمدی۱۳۹۶
حذف کرده اسـت! در گـام ۱۳۹۶در انتخابات 

فـقـیـه مهرمـاه، ولـی۲۷بعدی، شنبٔه گذشته، 
بـنـد بـه ۱۸های کلی انتخابات" را در "سیاست

"سراِن" سه قوه ابالغ کـرد. در مـقـدمـٔه ایـن 
شود که، این سـنـد پـس از "ابالغیه" گفته می

مشورت با "مجمع تشخیص مصلـحـت نـظـام" 
تعیین شده است. اما در همان سطـر نـخـسـِت 

۱۱۰شود که، بر اساِس بنـد این سند تأکید می
الـلـه قانون اساسـی ایـن حـِق "حضـرت آیـت

های کـلـی ای رهبر..." است که سیاستخامنه
غیراز اینکـه در "انتخابات" را تعیین کند! این به

دیکتاتورِی "نظام والیی" نمایندٔه خدا بـر زمـیـن 
فقیه] درعمل نتیجٔه نهایی انـتـخـابـات را [ولی

طور کند، معناِی دیگری ندارد. همینتعیین می
ای آمـده اسـت "ابالغیٔه" علی خامنه۱۱در بند 

"انتخـابـات -که، وسیلٔه اجرایی شدِن انتخابات
هـمـچـون -پذیرش حـاکـمـیـت"نمایشِی قابل

همیشه "نظارت استصوابی شورای نـگـهـبـان" 
صـورت بـر اش بدینفقیه در ابالغیهاست. ولی

کند: "نظارت شورای نگهـبـان بـر آن تأکید می

حزب تودۀ ایران ادامه یورش 

به فعاالن کارگری و احکام 

جابرانه زندان بر ضد آنها را 

 محکوم می کند
ً
شدیدا

نمایندٔه ایرانِی "شورای جهانی صـلـح"، از 
اوضــاِع خــطــرنــاک خــاورمــیــانــه و نــقــِش 

متحده و اتـحـادیـٔه اروپـا در ایـجـاد ایاالت
ثباتی و درگیری در جهان و منطقـه و نـیـز بی

های تهدیدآمیِز "طرح خاورمیانٔه جدیـد" هدف
در چارچوب استراتژِی امپریالیـسـم سـخـن 

گفت.     
-دعوت "انجمن صلح و خلع سالح خلق چـیـن"به

-که ساختاری پرقدرت و غیردولتی در چـیـن اسـت
ای المللیمناسبت "روز جهانی صلح"، کنفرانس بینبه
۳۱سـپـتـامـبـر / ۲۱منظور بزرگداشِت این روز، به

شهریورماه، در شـهـر "ایـن چـوان"، مـرکـز ایـالـت 

، مـطـابـِق ۹۲جمهوری سـال در انتخابات ریاست
معمول در رژیم والیت فقیه و برای فریِب زحمتکشان، 

هـایـی روحانی و کـارگـزاراِن دولـت یـازدهـم، وعـده
گوناگون در رابطه با نیازهای مبرِم زحمتکشان به آنان 
دادند، از جمله در مورد امنیِت شغلی کارگران، مـزدی 

شان، و نیز ایجاِد اشتغال بـرای مناسب کرامِت انسانی
ها کارگِر بیکار. آنان وعده دادنـد کـه خـالِف میلیون

رژیـم [دولـت   ۸۸عملکرد دولت برآمده از کودتای 
نژاد] عمل خواهند کرد، اما در بـیـش از سـه احمدی

های اشتغال و معیـشـِت سال گذشته و در تمام عرصه
اند که پویۀ کـارگـزاران دولـت زحمتکشان، نشان داده

اند.       نژاد را در پیش گرفتهضدملی احمدی
گـاهـی کـامـل رهـبـراِن  بیش از سه ماه پیش، با آ

اصطالح کارگری و در های حکومت ساختۀ بهتشکل
سکوت کامِل خبری، روحانی و وزیر دولت "تـدبـیـر و 
امید"، الیحـۀ بسـیـار ارتـجـاعـی دولـت ضـدمـلـی 

نژاد برای "آزاد سازِی" کامل اقتـصـاد و ارزان احمدی
سازِی نیروِی کار را به مجلس ارائه کردنـد. بـا حـذِف 

۱۵محدودیت سنی 
سـالـگـی در ۱۸تا 

ضرورت مبارزۀ سازمان یافته با 

سیاست های رژیم برای اصالح قانون 

کار و تعرض گسترده به حقوق 

زحمتکشان

خانم روزانا  آلوارادو، معاون اول رئیس پارلمان اکوادور در 
جلسه افتتاحیه کنفرانس

۷ادامه  در صفحۀ 

۲ادامه  در صفحۀ 



۱۰۱۰شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۲۶دوشنبه   ۲

دبیرکِل خانۀ کارگر و رئیس کمیسیوِن کارگرِی مجلس، از "هـمـان ابـتـدا" در 
کشد.بررسی الیحه "اصالح قانوِن کار" در مجلس خود را کنار می

علی ربیعی، وزیر کار، در بیش از سه سال وزارتش، در عین تحمیِل قوانین و 
ترین حقوق و ناِن شـب ایروابط کار ضِد بشری رژیم به کارگران و تجاوز به پایه

کرات شعارهایی این چنینی سر داه است: "در کنار دولت های کارگران، بهبچه
۱۳توان به رعایت کرامت کارگران نیز امـیـدوار بـود" [ایـلـنـا، راستگویان می

۶]؛ "امروز کارگران کارفرمایان واقعـی هسـتـنـد" [ایسـنـا، ۹۳ماه اردیبهشت
۷دهم" [ایلنا، نشینان نمینشینان را به کاخ]؛ "یک تار موِی کوخ۹۵اسفندماه 

]؛ "رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی مساله عدالت را مـهـم ۹۵ماه اردیبهشت
تـیـرمـاه ۳۰کردن درد و رنج مردم است" [ایلنـا، شمردند...  وظیفه دولت کم

ای و مورِد نظرشان در قانوِن کـار، رژیـم حـتـی ]. حاال که در تغییرات پایه۹۵
گیرد، با اعالم اینکه در چند مـاه بازی نمیهای زرد خودساخته را نیز بهتشکل

هـای اخیر "مجلـس بـا نـهـادهـای صـنـفـی کـارگـری [بـخـوان: تشـکـل
 عضو هیـأت حکومت

ً
ساخته]... حتی یک کلمه هم رایزنی نکرده است"، اخیرا

های صنفی گفت: "هنگامی که دولت قصد داشـت مدیرٔه کانون عالی انجمن
هـای برای وزارت آقای ربیعی در مجلس رأی اعتماد جمع کند از تمام تشـکـل

رسمی کارگری خواست که به میدان بیایند تا از فردی که تعلـق طـبـقـاتـی او 
 بعـد از آن مـاجـرا 

ً
معطوف به خاستگاه کارگری است حمایت کنند، اما ظاهرا

مهرماه ۱۴تمامی این تعلق خاطر به دست فراموشی سپرده شده است" [ایلنا، 
که دو هفته پیش از ارائه الیحه "اصـالح قـانـون کـار" بـه ]. ولی در حال۹۵

های حکومتی از آن خبر داشتند، این عضـو هـیـأت مـدیـره مجلس، تشکل
 اگر کارگران از... سرنوشت الیحه اصالح قانون کار با خبر بودند، 

ً
افزود: "قطعا

دادند" [همانجا].تر نشان میاز خود برخوردی هوشمندانه
اش در تـبـریـز، های انتخاباتیروحانی، سه سال پیش در یکی از سخنرانی

قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کـارگـران بـایسـتـی ۴۱اعالم کرد: "ماده 
ای گـونـهبراساس نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و بـه

]. ۹۲مرداد ۲۲نفره کارگری را تأمین کند" [ایلنا، ۴باشد که معاش یک خانوار 
کاِر دولت یازدهم، معاون روابط کار وزیرکار و عنصر مورد چند ماه بعد از آغاز به

سـهـم ۹۰تا ۷۶های المللی پول گفت: "در [فاصله] سالاعتماِد صندوق بین
درصد کـاهـش یـافـتـه ۵درصد به ۱۳مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود 

هـای زنـدگـی ماه پیش نیز "هزینـه۱۰]. حدود ۹۲اسفندماه ۱۱است" [ایلنا، 
هزار تومان گزارش شـده بـود ۷۰۰یک خانواده چهارنفره" بالغ بر سه میلیون و 

آور قیمِت مواد مورد نـیـاز ]. بنابراین، با افزایِش سرسام۹۴آذرماه ۱۰[اعتماد، 
هزار تومـان در مـاِه کـارگـران ۸۱۲ماه اخیر، حداقل دستمزِد ۱۰کارگران در 

 یک
ً
۸۰که "بیش از ست پنجم خط فقر در کشورمان است و این در حالیتقریبا

]. ۹۵تـیـرمـاه ۲۹کنند" [ایسنا، درصد کارگران حداقل حقوق را دریافت می
در -گذاری بازار کار رژیـممحمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست

سکوِت کامل خبری در رابطه با ارائه الیحه "اصالح قانون کار" به مجلس و در 
های حداقل دستمزد کارآفرین در اصطالح "نشست تخصصی نقش سیاستبه

به عـنـوان نـمـایـنـدٔه -صنایع کوچک و متوسط" در محل اتاق بازرگانی ایران
دولت، با "اشاره به وجوِد تعداد باالی فارغ التحصیالن بیکار"، گفـت: "دولـت 

سازِی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیـرا آماده است تا پتانسیل ارزان
اساس کار این است که فارغ التحصیالن دانشگاهی به دنبال جـمـع کـردن 

توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد رزومه هستند و کارفرمایان می
های انتخابـاتـی ]. با تمام وعده۹۵مردادماه ۱۳خدمت بگیرند" [ایلنا، آنها را به

روحانی مـبـنـی بـر تـرمـیـِم حـقـوق 
کارگران، دولت او و وزیرکار او سخناِن 

]، هدِف رژیم ۹۵مهرماه ۳آموزان در این الیحه [خبرگزاری ایلنا، کارگیرِی کاربه
التحصیالِن دانشگاهی در چـارچـوب طـرح بسـیـار استفاده از کارگران و فارغ

نژاد، و "قانونی" کردِن این طرح اسـت. رژیـم ضدملی "استاد شاگردِی" احمدی
کـارگـیـری ضدملی والیت فقیه برای جذِب سرمایۀ انحصارهای امپریالیستی، به

طرحی همچون "استاد شاگری"، تاراِج اموال کارگران در "تأمین اجتماعـی" زیـر 
هـای نـفـت، گـاز و لوای "خصوصی سازی"، و حذِف قـانـون کـار در "حـوزه

نـامـۀ اسـتـاد بـیـنـد. در "شـیـوه] را الزم می۹۵مهرماه ۱۴پتروشیمی" [ایلنا، 
یی در مـورد مـزد، شاگردی"، کارفرما در مقاِم استاد، بدون رعایت هیچ ضابطه

ساعت کار در روز، بدون لحاِظ ۸المللی شده و بینبدون تبعیت از قانوِن شناخته
حق اضافه کاری، بدون رعایِت حقوق صنفی و سیاسی، بـدون ارائـٔه خـدمـات 

کار گیرد، و هـر مـوقـع بیمٔه سالمت و بازنشستگی... قادر خواهد بود کارگر را به
های نـفـت، گـاز و "صالح" دید، او را اخراج کند. با حذِف "قانون کار" در "حوزه

هـا حـاکـم پتروشیمی"، "مقرراِت ویژٔه مناطق آزاد و ویژٔه اقتصادی" در این حوزه
های خصوصـی شده و شرایط استخدام و مزایاِی شغلی کارگران از سوی شرکت

داخلی و انحصارهای امپریالیستی تعیین خواهد شد. رژیم والیت فقـیـه پـیـونـِد 
بیند.  داری جهانی را برای تضمین بقاِی "نظام" الزم میاقتصاد کشور با سرمایه

، در پـاسـخ ۹۲مردادماه ۱۹علی ربیعی، در نشست خبری خبرگزاری تسنیم، 
به سئوال خبرنگاری که پرسیده بود: "رویکرد شما دربارٔه قانون کـار چـیـسـت، 

گیرید؟"، گفت: "قانون کار بسیار پیچیده است، باره را پس میالیحه اخیر در این
من به کار آفرینی اعتقاد دارم". ولی ربیعی، با نشستن بر کرسی وزیـر کـار، در 

روزٔه عملکرد وزاتخانه متبوع خود... کارگران را از نـگـرانـی ۱۰۰"قالِب گزارش 
درآورد و اعالم کرد... الیحٔه [اصالِح] قانون کار [را] از مجلس پس گرفته و بـا 
تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی بررسی آن را در دستور کـار قـرار 

تیر مـاه ۱۳]. الیحۀ جدیِد "اصالح قانوِن کار" در ۹۳ماه آبان۶دهد" [ایسنا، می
] و در ۹۵شهریورماه ۱۴سال جاری با "دالیل توجیهِی" ربیعی و روحانی [ایلنا، 

تبصره" به مجلس رژیم ارائه گردید. یک پژوهشـگـر ۸۶"قالب یک مادٔه واحده و 
 دولت یازدهم علی

ً
رغم شعارهـا و حوزٔه رفاه اجتماعی در این مورد گفت: "ظاهرا

تـر تـحـت ظاهر متفاوت با دولت دهم، این الیحه را که پیشگفتمان سیاسی به
ها و فعاالن کارگری از دستور کار مجلـس خـارج شـده بـود، تأثیر فشار تشکل

 به قوهبدون هیچ
ً
۱۷ی مقننه ارائه کـرده اسـت" [ایـلـنـا، گونه تغییری مجددا

تن، یک ماه پیش گـفـت: "ایـن الیـحـه ]. معاون  ربیعی، هفده۹۵شهریورماه 
کـنـنـد کـه در توسط دولت قبل تهیه شده بود و شرکای اجتماعی... اعالم می

اند... مـا نـیـز بـه نـمـایـنـدگـان تنظیم الیحٔه اصالح قانون کار نقشی نداشته
کمیسیون اجتماعی اعالم کردیم در صورت نیاز... این الیحه را به دولت ارجـاع 
دهند تا دوباره در شورای عالی کار بـا حضـور نـمـایـنـدگـان عـالـی کـارگـری 

ساخته] و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد" [خـبـرگـزاری های حکومت[تشکل
]. ولی در حیِن "مخالفت ضمنی بـا عـودت الیـحـه"، ۹۵شهریورماه ۲۳مهر، 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است: "در صورت درخـواسـت رسـمـی 
دولت، طبق قانون امکان پس گرفتن الیحه اصالح قانون کار نیز وجود دارد و 
 کمیسیون اجتماعی مجـلـس کـه 

ً
اگر درخواستی در این زمینه واصل شد حتما

بررسی ایـن الیـحـه را بـر عـهـده دارد، آمـاده پـس دادن آن بـه دولـت 
 وزیر کار، ربیـعـی، ۹۵مهرماه ۱۱است" [خبرگزاری مهر، 

ً
]. ولی در نهایت اخیرا

 اعالم کرد: "اصالحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود 
ً
رسما

هـای حـوزه کـار اصـالح و در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل
بازنگری خواهد شد" [همانجا].

گاهی کامل رهبراِن تشکل های زرد حکومـتـی از ارائـٔه الیـحـٔه در رابطه با آ
مـدیـرٔه کـانـون "اصالح قانون کار" به مجلس از سوی دولت، یک عضو هیـئـت

 گفت: "در آخرین جلسه
ً
ای که دو هفته قـبـل عالی شوراهای اسالمی کار اخیرا

از ارسال اصالحیه به مجلس... داشتیم نظر اکثریت اعضا این بود که کـارگـروه 
]. ۹۵شهریورماه ۲۸ای برای بررسی الیحه اصالحیه تشکیل شود" [ایسنا، ویژه

کارگر و رئیس فراکسیون کارگرِی مـجـلـس، در علیرضا محجوب، مدیرکل خانه
گویی رادیویی گفت: "وقتی این الیحه به مجلس آمد... کمیـسـون از مـن گفت

عنوان رئیس کارگروه آن را بررسی کنم. من همان ابتدا گفتم کـه خواست که به
طرفی را مأمـور ایـن کـار مخالف این اصالحیه هستم و شما بهتر است فرد بی

عبارت دیگر، الاقل دو هـفـتـه پـیـش از ]. به۹۵شهریورماه ۲۱بکنید" [ایلنا، 
ساخته از آن اطـالِع های حکومتارسال این الیحه به مجلس، رهبران تشکل

کامل داشتند؛ و عنصر ضدکارگری و ارتجاعی علیرضـا مـحـجـوب، در مـقـام 
۳ادامه  در صفحۀ 

ادامه ضرورت مبارزه سازمان یافته...



۱۰۱۰شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۲۶دوشنبه    ۳

ادامه ضرورت مبارزه سازمان یافته...

ای شدِن الیحۀ "اصالح محمدرضا کارگر را تکذیب نکردند. با رسانه
قانون کار" و فاش شدِن تالش حاکمیت در بندهای مختلـف ایـن 

سازِی" مزد کارگران، مـعـلـوم شـد کـه دیـدگـاه الیحه برای "آزاد
محمدرضا کارگر، دیدگاه تـمـاِم حـاکـمـیـت اسـت. در راسـتـاِی 

 معاون ربیعی، هـفـده"آزاد
ً
تـن، سازِی" مزد و ترفندی مزورانه، اخیرا

گفت: "معتقدم حداقل دستمزد در مـعـادن زغـال سـنـگ بـایـد 
].۹۵مهرماه ۱۲ها باشد" [ایسنا، تر از سایر شغلمتفاوت

خود بـا خـبـرگـزاری ۹۲مردادماه ۱۹ربیعی، در نشست خبرِی 
 یک پایـه

ً
ای تسنیم، همچنین گفت: "آمار دروغ بزرگ است... مثال

گذاشته که هرکس یک ساعت در هفتـه کـار کـنـد،  ILOبرایش 
ماه پیش از ایـن نـیـز ۱۸شود". ربیعی، حدود شاغل محسوب می

بندیـم کـه بـه جـامـعـه دروغ گفت: "با کارگران عهد و پیمان می
۵گویی و آمارسـازی نـکـنـیـم" [ایـلـنـا، نگوییم... ریاکاری، دروغ

مـاه پـیـش نـیـز، یـک ۱۸]. همچنین حدود ۹۴ماه اردیبهشت
داران کشـور های اخیر تعـداد مـغـازهاقتصاددان گفت: "طی سال

مـیـلـیـون بـیـکـار ۱۵اند ... هم اکنون هزار درصد افزایش یافته
۲میلیون نفـر جـوان هسـتـنـد" [ایسـنـا، ۱۵داریم... غالب این 

]. در یک چنین شرایطی، معاون توسعه کـارآفـریـنـِی ۹۴خردادماه 
  گویی و آمارسازی" نمـیوزیرکاری که "ریاکاری، دروغ

ً
کـنـد، اخـیـرا

میلیون" نـفـر ۲٫۵درصد [و] معادل ۱۱" را "۹۴"نرخ بیکاری سال 
اعالم کرد و در "پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نرخ بیکـاری بـا 

شود، گـفـت: محاسبه می“حداقل یک ساعت کار در هفته“معیار 
هـایـی ایـن گـونـه مشـکـلـی را از تـدویـن "پرداختن به بـحـث

کند" [مهـر، گذاری در حوزه اشتغال و رفع بیکاری حل نمیسیاست
 اعـالم کـرد: ۹۵مهرماه ۱۱

ً
]. نمایندٔه رودبار در مجلس نیز اخیرا

"برخالف اعالم برخی نهادهای دولتی استان گیالن نرخ بیـکـاری 
].۹۵مهرماه ۱۷درصد است" [ایلنا، ۳۰در شهرستان رودبار حدود 

اش گفت: "من بر عـهـدم بـا شـمـا روحانی در گزارش صدروزه
فشارم و با تـواضـع، خـود را در استوارم... دست کارآفرینان را می

]. در مـورِد ۹۲آذرمـاه ۹دانم" [خبرگزاری مهر، خدمت آنان می
 سخنگوِی ستاد مبارزه با مـواد مـخـدر 

ً
"کارآفریناِن" روحانی، اخیرا

عـنـوان ای به اعتیاد بهگفت: "برخی کارفرمایان و پیمانکاران پروژه
۱۲کننـد" [ایـلـنـا، کاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه میراه

]. واقعیت این است که، رژیم والیِت فـقـیـه شـالق و ۹۵مهرماه 
بیند. رژیم در های کارگری نمیزندان را تنها ابزار سرکوِب اعتراض

 کار میهای دیگری را نیز بهگذاری خود روشسیاست
ً
گیرد. اخـیـرا

ریزی رفاه اجتماعی "فقر، کاهـش مسـئـولـیـت معاون ستاِد برنامه
گـرد و اجتماعی در جامعه" را "از عوامل افزایش پدیدٔه زنـان زبـالـه

]. مـردِم ۹۵مـهـرمـاه ۱۷خواب در جامعه بر شمرد" [ایلنا، کارتن
سازی" مزِد کشوری با منابع طبیعی سرشار، سزاوار و شایستۀ "ارزان

خواب" نیستند. گرد و کارتنپنجم خِط فقر و "زنان زبالهدستمزد یک
هـای های پراکندۀ کارگری و مبارزه با برنامـهدهِی اعتراضسازمان

اقتصادِی رژیم که در جهت "آزاد سازِی" اقتصاد در حرکـت اسـت،  
وظیفۀ مبرم در شرایط کنونی، در حالیکه جنبش کارگری و فعاالن 
کارگری کشور از همه سو مورد تعرض رژیم و نهادهای سرکـوبـگـر 
آن هستند، مبارزه سازمان یافته و هماهنگ در سراسـر کشـور بـا 
طرح ضد کارگری اصالح قانون کار است. تنها با مبـارزه سـازمـان 
یافته، هماهنگ و با شعارهای مشخص است که می تـوان رژیـم 
والیت فقیه را به عقب نشینی وادار کرد. طبقه کارگر ایران یکبار در 

با وجود جو سرکوب شدید، و با اتکاء بـه راهـبـردهـای ۱۳۶۰ُدهه 
حزبش، حزب تودۀ ایران توانست رژیم جمهوری اسالمـی و وزیـر 
وقت کارش، احمد توکلی را با شکست رو به رو کند. باید مبـارزه بـر 
ضد این برنامه را هر چه گسترده تر کرد. بدیهی اسـت کـه مـبـارزه 
بخش جدا ناپذیری از مبارزه طبقه کـارگـر ایـران بـرای تشـکـیـل 

سندیکاهای مستقل کارگری نیز می باشد. 

ندای «مین جشن -۷۰غرفۀ نامۀ مردم در 

در شهر وین (اتریش) »مردم

ارگـان “نامـه مـردم“غرفه� 
مرکزی حزبمان امسال نـیـز 
همانند سالهای گـذشـتـه در 

ندای مـردم“جشن با شکوه 
جشـــن نشـــریـــۀ حـــزب “

کمونیست اتریـش (روزنـامـه  
وارگان مرکزی  سابـق حـزب 
کمونیست اتریش که در حال 
حاضر از سوی این حـزب بـه 
صورت نشریه ماهانه منتـشـر 
می شود) شرکت داشت. این 
جشن هر ساله در فضای بـاز 

مین سال برگـزاری -۷۰در پارک قدیمی پراتر در شهر وین برگزار می شود. امسال مصادف با 
جشن ندای مردم بود. این جشن همیشه در آخرین آخر هفتۀ پیش از شروع مدارس و سـال 

سپتامبر ۴و ۳تحصیلی جدید برگزار می شود. امسال این جشن در روز های شنبه و یکشنبه 
تا به امروز هـر سـالـه در ایـن ۱۹۶۳برگزار گردید. واحد حزب تودۀ ایران در اتریش از سال 

جشن بزرگ و کارزار همبستگی با نیروهای کمونیست و پیشرو در جـهـان و بـرای بـازتـاب 
مبارزات مردم ایران و جلب همبستگی بین المللی بـا پـیـکـار مـردم ایـران بـرای آزادی، 
استقالل، صلح و عدالت اجتماعی شرکت داشته است. در خالل این سال ها همیشه مبارزه 
برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بخشی مهم از فعالیت واحد حـزب در ایـن 

مین بار همراه -۵۳جشنواره را به خود اختصاص داده است. رفقای توده ای امسال نیز برای 
با پخش صدها اعالمیه به زبان فارسی و آلمانی (نشریه توده اینفو)  در گـفـتـگـو بـا ده هـا 
مراجعه کننده از میز کتاب و چادر حزب از آزادی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، مبارزه بـا 
دیکتاتوری در ایران، صلح در منطقه و در جهان، عدالت اجتماعی و همبستگی بین الملـلـی 
گین امپریالیست ها و سرمایه داری نـو  سخن گفتند و در گفتگو با عالقمندان، تبلیغات زهرآ
لیبرال و اقدامات آنان را در دستبرد به منافع ملی کشورها و غـارت مـیـلـیـون هـا انسـان 

زحمتکش به چالش کشیدند و افشا کردند.
رفقا پوستر هایی که شعارهای حزب توده� ایران، که همان انعکاس خواسـت هـای مـردم 

باهم به سوی تشـکـیـل “و “آزادی برای زندانیان سیاسی در ایران!“ایران است را همچون: 
تفاوت در اندیشه، اتحاد در عـمـل، “، ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری و طرد رژیم والیت فقیه!

را فـرامـوش “فاجعـه مـلـی“مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک “و “مبارزه با دیکتاتوری
در داخل و بیرون چادر غرفه نصب کرده بودند.“نخواهند کرد!

موضوع انتخابات ریاست جمهوری در اتریش در کنار موضوع جنگ در خاورمیانه و مسئله 
برخورد با پناهجویان محورهای مهم جلسات گفتگو در میز گردها و سخنرانی هـا در چـادر 
های حزب کمونیست اتریش و دیگر نیروهای مترقی اتریشی را تشکیل می دادند. مـرحـلـه 

برگزار مـی شـود و هـم ۲۰۱۶دسامبر ۴دوم انتحابات ریاست جمهوری در اتریش در روز 
اکنون مبارزه انتخاباتی شدید میان نوربرت هوفر نماینده حزب راسـت افـراطـی اتـریـش و 
آلکساندر فان دربلن نماینده مورد پشتیبانی از سوی حزب سبزهای اتریش، روشنـفـکـران و 
بخشی از کارگران و زحمتکشان یدی و فکری این کشور در جـریـان اسـت. رهـبـر حـزب 
کمونیست اتریش، میرکو مسنر، در سخنرانی خود در روز شنبه که در برابر چند هزار نـفـر از 

خواهد نوربرت هـوفـر شرکت کنندگان در جشن ایراد می شد، از جمله گفت هرکسی که می
رئیس جمهور نشود با ید به رقیب او آلکساندر فان دربلن رای دهد. او همچنین در سخنرانی 
خود از سیاست های سختگیرانه دولت اتریش نسبت به مهاجران و پناهجویان شدیدا انتقـاد 
کرد و به راست گرایان تاخت.  خوشبختانه هوای امسال برخالف هوای بارانی و توفانی سـال 
گذشته بسیار مناسب بود. از همین روی نیز تعداد باز دید کنندگان از جشن بسیار چشمگیر و 
پرشمار بود. نکتۀ نظرگیر دیگر در جشن امسال شرکت گسترده جـوانـان اتـریشـی بـود کـه 
عالقمند به آشنایی با نظریات چپ و بطور کلی نظریاتی بودند که  در دنیـای امـروز و و در 
دریای مجازی و بمباران اطالعات ساخته و پرداختۀ شده امپریالیسم کمتر مجال طرح مـی 
یابند، که این خود بسیار خوشحال کننده و نوید بخش بود. امسال همچنین دوسـتـداران و 
عالقمندان  بسیار زیادی (ایرانی، افغانی، اتریشی و از دیگر کشورها) از میز کتـاب و چـادر 
حزب بازدید کردند و مایل بودند تا از نظرهای حزب پیرامون رویدادها و روندهای گوناگون در 
گاه شوند و از تاریخ و مبارزه حزب ما بیشتر بدانند. رفقای ما در این دو روز و  ایران و جهان آ
درخالل ده ها بحث و گفتگوی دوستانه با بازدیدکنندگان تالش کردند تا در حد تـوان خـود، 
بازتاب دهنده و فریادگر مبارزه مردم کشورمان در ایران بر علیه دیکتاتوری حاکم باشند و از 
حقوق و کرامت انسانی میلیون ها انسان زحمتکش و اسیر جنگ وکشتار و غارِت امپریالیسم 

و سرمایه داری نولیبرال در جهان دفاع کنند. 
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دو هدف عمده را همیشه مدنظر داشتـه 
افتاده است. نخست اینکه، کاالی عقب

های خارجی را در بـازار ایـران کمپانی
فروش برساند و دوم اینکه با انحـصـاِر به

خـریـد این بازار، مـردم را مـجـبـور بـه
خودروهایی کند که از کیفـیـت بـاالیـی 
برخوردار نیستند. یعنی سوِد کالن بـرای 
شرکای خارجی و ایجاد زمیـنـٔه چـپـاول 

حال در حاکمیـت. های معلومبرای گروه
مهرمـاه، بـه ۱۷روزنامه دنیای اقتصاد، 

موضـوع ورود خـودروسـازان خـارجـی 
هـا نـویسـد: "بـررسـیپردازد و مـیمی

حکایت از آن دارد کـه نـگـرانـی ایـن 
هـا بـرای فـعـالـیـت در ایـران شرکـت

همچنان به قوت خود باقی است. ورود 
خودروسازان خارجی به صنعـت خـودرو 

بـررسـی اسـت، ایران در دو بخش قابـل
بخش اول مذاکراتـی کـه آغـاز شـد و 

نتیجه رسید و بخش دوم مذاکراتی که همچنان در میانه راه مانده اسـت و مشـخـص به
نیست تا چه زمانی نهایی خواهد شد." روزنامه دنیای اقتصاد، در بـررسـی چـرایـی ایـن 

متحده آمریکا در روند اجـرای بـرجـام های ایاالتنویسد: "ازآنجاکه سیاستوضعیت، می
تعویق انداختن ورود خود بـه های اروپایی با بهبسیار حائز اهمیت است، بسیاری از شرکت

جمهوری تصمیم نـهـایـی خـود بازار ایران سعی دارند بعد از اعالم نتایج انتخابات ریاست
دهد "قـرارداد"ی کـه برای حضور در بازار ایران را بگیرند." همین مسئله بازهم نشان می

شـود، اکنون اجرایی شده، درنهایت بر اساس مونتاژ قطعات در ایـران نـهـایـی مـیهم
آورد و کاالی بنجل نصیب متقاضی ایرانـی وجود نمییی برای شرکت فرانسوی بهدغدغه

مهـرمـاه، ۱۷انتخاب چند گزینٔه موجود است. روزنامه اطالعات، خواهد شد که مجبور به
میلیارد دالر و برخی ۱۰نویسد: "میزان سودی که پژو از بازار ایران برده است را بعضی می

شود کنند. ... پژو هرگز در زمرٔه خودروسازان برتر دنیا محسوب نمیبیشتر از آن برآورد می
ره

ُ
تر اسـت. پـژو بـابـت ای عقبو اکنون ازلحاظ تکنولوژی حتی از برخی خودروسازان ک

میلیاردها دالر سودی که از بازار ایران کسب کرده است، تاکنون حتی یک دالر در ایـران 
گذاری نکرده است. ... مردم حق دارند سؤال کنند چه شـده [کـه] بـازار ایـران سرمایه

سالیان متمادی باید دو دستی تقدیم پژو شود؟" پس از توافق "بـرجـام" دولـت "تـدبـیـر"، 
حسن روحانی قول و قرارهای متعددی را نوید داد که به "شکوفایِی" اقتصاد ایران خواهند 

 از سوی رسانـه-انجامید. مطالبی که در سطرهای باال آمدند
ً
هـایـی نـزدیـک بـه و اتفاقا

ها چیزی نـیـسـت جـز دهند که این وعدهروشنی نشان میبه-اندحاکمیت منتشر شده
مـدت یی که ممکن است درنهایت در کـوتـاهشدٔه سابق. تجربهبازگشت به وضعیت تجربه

همراه داشته باشد، اما سرانجام، اقتصاد ایـران را هـمـچـنـان هایی محدود را بهگشایش
هـای های گوناگـون، در جـهـت هـدفکند که در بزنگاههای خارجی میگروگاِن دولت

کنند.  های ابزاری میشان، از آن استفادهسیاسی

ای مبنـی بـر مـنـع کـردِن اِی سخنان علی خامنهبا گذشت چند هفته از انتشاِر رسانه
این تصمیم، ها دربارٔه ها و بحثجمهوری، واکنشنژاد از ورود به انتخاباِت ریاستاحمدی

در داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارند. در بین اظهـارنـظـرهـای ابـراز شـده در 
گیری فعاالن سیاسی موسوم به "جناح اعتدال" و "جـنـاح اصـالحـات"، باره، موضعاین

اند. تأملهایی موجِب نکته
گویـد: ای، ازجمله میهای مختلِف این تصمیم خامنه"داریوش قنبری"، در میان دلیل

۱۵ها و حقوق شهروندی را تا حدود زیادی مـحـدود کـرد" [آرمـان، نژاد آزادی"احمدی
نژاد دمکـراسـی و آزادی بـرقـرار شـده اسـت. مهرماه]. یعنی در دوران پس از احمدی

نژاد شخصیـتـی اسـت کـه دوسـت دارد گوید: "احمدیباره می"شهربانو امانی"، در این
ای که در پاسخ فرمایش رهـبـر انـقـالب توان در نامههمیشه مطرح باشد و این امر را می

نوشت مشاهده کرد که در آن با تأکید بر عدم حضور در انـتـخـابـات خـواسـت خـود و 
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نـامـٔه "سـازمـان مهرماه، در رابطه با تـفـاهـم۱۵روزنامه ایران، 
نقل از "کارلوس تاوراس"، مدیرعامل گسترش و نوسازی" با "رنو"،به

سیتروئن"، نوشت: "پژو قربانی تحریم شده است لذا از -ارشد "پژو
خواهیم نگاه بدبینانه به ما نداشته باشند و بـدانـنـد مردم ایران می

که ما از سر اجبار ایران را ترک کردیم." روزنامه ایـران در ادامـه، 
نـویسـد: خـودرو"، مـینقل از هاشم یکه زارع، مدیرعامل "ایرانبه

خاطر تـرک ایـران در زمـان های پژو و رنو بهها از شرکت"ایرانی
تحریم ناراحت هستند لذا روندی در همکاری مشترک باید دنـبـال 

های بد از بین برود." روزنامٔه ایران در جایی دیگـر، شود که خاطره
سـیـتـروئـن" -نقل از همان مقام فرانسوی، خبر داده که "پـژوبه

مدت در قالب انـتـقـال دانـش و ای طوالنیخواهد همکاریمی
تکنولوژی انجام دهد و خودروهایی که قـرار اسـت تـولـیـد شـود 
قدیمی نیستند. در مورد روند داخلی سازی محصوالت جدید هـم 

 چند سـالـی طـول مـی
ً
کشـد." مـدیـرعـامـل جواب داده: "قطعا

درصد داخـلـی سـازی ۴۰خودرو نیز گفت: "تا سه سال اول ایران
درصد سـاخـت ۷۰شود و بعدازآن حداقل محصوالت پیگیری می

شود." اظهارات این دو مقام ایرانـی و فـرانسـوی داخل انجام می
ها قطـع شـده واسطٔه تحریمبدان معنا است که روابط سابق که به

گردد و روند جدیِد خودروسازی بر اسـاسـی پـیـاده بود، برقرار می
شود که همراه با انتقال تکنولوژی، قسمت عمدٔه محـصـوالت می

شود این اسـت: تولیِد خوِد ایران خواهد بود. سؤالی که مطرح می
های گذشته اتفاق نیفتاد و اکنون که این چرا چنین امری در سال

مـانـنـد و یـا مـا شوند آیا در حد حرف باقـی مـیسخنان زده می
مهرماه، در رابطه ۱۷رویکردهایی نو را شاهدیم؟ روزنامه خراسان، 

نقل از فوالدگر، عضو "کمیسیون صنایـع با ابهامات این قرارداد، به
سازی و معلـوم مجلس"، نوشت: "در قرارداد رنو با ایدرو باید شفاف

فرم خودروهای تولیدی، پس از چند سـال و بـا چـه شود که پلت
شود، چراکه با درنظر گـرفـتـن سازی مینسبتی از قطعات، داخلی

درصـد سـهـم ۴۰این موضوع، ایران به یک واردکنندٔه ِصرف بـا 
تبدیل خواهد شد و بدین ترتیب یک بازار با تکنولوژی و مـحـصـول 

مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز خواهد شد." سخنـان تاریخ
دهد که بـرخـالف ادعـای دو مـقـام روشنی نشان میفوالدگر به

روز نیـسـت و دوم فرانسوی و ایرانی، نخست اینکه، تکنولوژی به
اینکه، معلوم نیست روند تولید این خودروها درنهایت صد در صـد  

مهرماه، در رابـطـه بـا ۱۷سازی شود. روزنامه وطن امروز، داخلی
نویسد: "درحالی این قرارداد، که "محرمانه" دانسته شده است، می

مسئوالن سایپا به بهانه محرمانه بودن این قرارداد حاضر به اعالم 
 این قرارداد فـقـط بـرای ایـرانـی

ً
هـا جزییات آن نشدند که ظاهرا

های خارجی منعی در دسترسی به جزییات محرمانه است و رسانه
یـی بـه مهرماه، در مـقـالـه۱۷این قرارداد ندارند." روزنامه شرق، 

"نقِش مشتری در صنعِت خودروسازی" پرداخته است کـه در آن 
شوند هایی که بانام خودرو به مردم تحمیل میدرواقع امر به بنجل

کند. در این مطلب، روزنامه شرق با تقسیم چندیـن دوره اشاره می
خودروسازی در ایران معتقد است که رضـایـت مشـتـری از حـد 

نـویسـد: رود، و در ادامـه مـیاش فـراتـر نـمـیایمعنای کلمه
گـیـرنـد بـرای صـیـانـت از طـفـل ورزان تصمیـم مـی"سیاست

دور این صنعت بکشند و خودروسازی ایران دیوار بلندی از تعرفه به
این یعنی تنها راه تأمین خودرو از ِقَبل دو غول خودروسازی سایپا و 

شوند امـا مـردم تر میروز بزرگ و بزرگخودرو. این دو، روزبهایران
۵ادامه  در صفحه  همچنان ناراضی از دو خودروساز وطنی." خودروسازی در ایـران 

ان ی ا د لی  رویدا تأ

 سیاست
ٔ
 گذشته تولیِد "خودرو"،ادامه

ِ
ھای

 جدیدبا وعده
ِ

ھای

 عدم تبعیت از نژاد"، بهخرسندی از حذِف "احمدی
ِ

دلیل

رھبری
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ادامه رویدادهای ایران ...

مشاورانش را برنده اعالم کند و ایـن پـیـام را انـتـقـال دهـد کـه 
پذیر است. اما با روشن شدن ماجرا معلوم شد که عملکرد او اطاعت

مهرماه]. مخالـفـِت "شـهـربـانـو ۱۲خالف این امر است" [آرمان، 
نژاد" بدین خاطـر اسـت کـه مـعـتـقـد اسـت او امانی" با "احمدی

پـذیـرد. "کـربـاسـچـی"، در نژاد] اطاعت از رهبری را نمی[احمدی
سخنانی که باید آن را تائیِد این تصمیم "رهبر" تلقی کـرد، گـفـت: 

آمد مـمـکـن نژاد میطور که رهبری گفتند اگر آقای احمدی"همان
بود فضای دوقطبی ایجاد شود و اتحاد مردم و مسـئـوالن از بـیـن 

رسد معنای "فضای دوقطبی" در نظر کـربـاسـچـی نظر میبرود." به
همان درگیری جناح های حکومتی می باشد که می تواند به ایجـاد 

چالـش کشـیـدِن فضایی برای استفاده نیروهای اجتماعی برای به 
مـهـرمـاه، در ۱۱حاکمیت است. جالب اینکه "خبرگزاری تسنیم"، 

جمـهـور سـابـق ای، ازجمله نوشت: "رئیساشاره به سخنان خامنه
کشورمان در این ماجرا نیز با عملکردی مشابـه آنـچـه در قضـیـٔه 

نمایش گذاشت، مـوجـب روزه از خود به۱۱مشایی، مصلحی و قهِر 
نظام و رهبری شده است." "فـاطـمـه راکـعـی" در تحمیل هزینه به

همین ارتباط، اظهار داشت: "بنده بسیار خوشحال و خرسند هستم 
سنجی موضِع صـریـح خـود را دربـارٔه که رهبری با درایت و زمان

نژاد برای همیـشـه پـایـان نژاد اعالم کردند تا غائلٔه احمدیاحمدی
یادآوری است که، در گـذشـتـه، مهرماه]. الزم به۱۰پذیرد" [آرمان، 

ای مستقیم و غیرمستقیم، کسانی چون "رفسنجانی" و علی خامنه
ها به عـرصـه "محمد خاتمی" را رد صالحیت کرد و مانع از وروِد آن

انتخابات شد. مشخص نیست که آیـا حـذِف ایـن کـانـدیـداهـای 
که منتسب بـه -جمهوری ["رفسنجانی" و "محمد خاتمی"]ریاست

منظوِر نیز ناشی از درایِت رهبری بود یا به-اندطلبنیروهای اصالح
فقیه باشند؟ "احمـد گزینِش کس یا کسانی بود که ُمجری اوامر ولی

۱۰غالمی"، سردبیِر "روزنامه شرق"، در مطلبی در ایـن روزنـامـه، 
که رقیبی خطرناک باشـد، نژاد بیش از آنمهرماه، نوشت: "احمدی

خطر [ی] جدی برای دموکراسی است. با حذِف او یکـی از مـوانـع 
جدی بر سر راه دموکراسی برداشته شده اسـت." چـنـیـن ادعـاِی 

نژاد" در انـتـخـابـات حضوِر "احمدیکالنی که نبوِد "دمکراسی" را به
شـود کـه ای مـیجمهوری گره زده است در هنگامی رسانهریاست

اجرای حتی یک "مسابقٔه فوتبال" هم همراه با اماواگرهای بسیاری 
یـی دیـگـر از ها نمونهشود. جلوگیری از برگزارِی کنسرتبرگزار می

هایی کالن همـچـون وجـوِد چنین هنگامی است. از منظِر مبحث
 در بین این زنـدانـیـان 

ً
دیرپای "زندانیان سیاسی و عقیدتی" که اتفاقا

نگاران بسیاری بوده و هستند، تفسیِر سردبیر روزنامه شرق از روزنامه
نماید. برای موشکافِی بیـشـتـر در عـیـاِر تصمیم "رهبر"، جوک می

دمکراسی نزِد این ِنحلٔه فکری، سخنان "ذوالنور"، جانشین پیشیـن 
پـاسـداران در انـتـقـاد از عـمـلـکـرِد فقیـه در سـپـاهنمایندٔه ولی

گوید: "اگر من بودم بعـد از چـنـیـن نژاد"، گویاست. او می"احمدی
دادم که من کسِب تکلیف و مشورت کـردم مشورتی با آقا، بیانیه می

رهبری مصلحت ندانستند و منعی هـم در ذکـر و چون مقام معظم
نـثـار کردم من سربـاِز جـاناین مالقات و تبعات آن نبود اعالم می

والیتم و مشورت و نصیحت او را هم حکـم شـرعـی بـرای خـودم 
مهرماه]. ۱۰دانم" [روزنامٔه اعتماد، دانم و ورودم را مشروع نمیمی

طلبان" و "سردبیر روزنامه شرق" کـه در دمکراسی موردنظِر "اصالح
طلب منتسب است، پیروی و کسـِب تـکـلـیـف از به جناح اصالح

رهبری و اجـازه گـرفـتـن از او بـرای کـانـدیـدای انـتـخـابـات 
کـنـنـده بـایـد جمهوری شدن، از جایگاهی مهم و تـعـیـیـنریاست

اش کـاریشهری"، که پیشینٔه جنـایـتبرخوردار باشد. "محمدی ری
زند، طلبی" هم دم میبر همگان آشکار است اما بااینهمه از "اصالح

نژاد نـبـایـد گوید: "احمدیدغدغٔه رسوا شدن رهبری را دارد. او می
کرد که رهبر معظم انـقـالب نـظـرشـان را دربـارٔه طوری رفتار می

طـور صالح نبودن حضور وی در انتخابات ریاست جمـهـوری بـهبه
مهرماه]. کسانی همچون ۱۰کردند" [سایت فرارو، علنی اعالم می

هـای کنند که در چارچـوبزبانی اعتراف میشهری" با زباِن بی"ری

حزب تودۀ ایران احکام جابرانه و انتقام جویانۀ قوه 

قضائیه رژیم بر ضد نرگس محمدی را محکوم می کند

هایی شده، مترسکریزیمراتب برنامههاِی بهسازیاسالمی، حاکمیت با زمینهجمهوری
گمارد، و از این پروسٔه ارادی، با نام "انتخـابـات هایی اجرایی برمیآموز را به منصبدست

باره [تصمیم رهبر بـه کند. نکتٔه مهم در اینبرداری سیاسی میمردمی و میلیونی"، بهره
کـه -ایپـرده"ازپیِش "پشـتنژاد از نامزدی انتخابات]، آشکار شدِن بیشحذِف احمدی

ای شدیـد مـیـان دو است و همین امر نارضایتی-چندان هم برای مردم ناشناخته نبود
۶طلب] را موجب شده اسـت. روزنـامـٔه اعـتـمـاد، گرا و اصالحجناح حکومتِی [اصول

نویسد: "متأسفانه عموم نیـروهـای مهرماه، موضوع را از منظری دیگر بررسی کرده و می
طـلـبـان، نژاد] آشنایی داشتند ولی از ُبغـِض اصـالحاصولگرا با این ویژگی وی [احمدی

منافع مردم را نادیده گرفته و از حضوِر انتخاباتی او استقبال کردند." مشـکـل "روزنـامـٔه 
هایی نژاد] تناقضگونه تفسیرها [دربارٔه حذِف احمدیاعتماد" با مسئله آن است که، این

یـی از نژاد" گـزیـنـهشود. "احمدیها هم شده و میهمراه دارد که دست و پاگیر جناحبه
این منصب رسید. رفسنجانی در سوی "رهبری" بود، و در هر دو دورٔه انتخابش با تقلب به

برد. و درنتیجٔه "تقلب" دورٔه بـعـد این "تقلب" گفت که به خدا پناه میآن دوره با اذعان به
منظوِر بر منصب  نشاندِن او، کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی هنوز در حصـِر به

نژاد در رونـدی برند. تفسیِر "روزنامٔه اعتماد" بدین معناست که، احمدیسر میخانگی به
این منصب رسیده است تا نقش مخرِب "سپاه" و "بیت رهبری" در این تقلب دمکراتیک به

محو شود. از مجموع سخنان فعاالن سیاسی منسوب به "جناح اصالح"، این برداشت را 
فقیه است. طلبی" در شرایط فعلی، تبعیت از ولیباید داشت که الزمٔه "اصالح

مردم میهن ما هر روز شاهد گسترش ابعاد ظلم دستگاه بیداد قضایی رژیم والیت فقیه 
کردن به سرکوب مدافعان آزادی و “ قانونی”هستند که این روزها مهمترین نقش آن روند 

۳۶حقوق مردم ماست. بر اساس گزارش رسانه های گروهی در هفته های اخیر شعبـه 
سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئـیـس ۱۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم 

کانون مدافعان حقوق بشر را تایید کرد. این دادگاه اعتراض وکالی نرگس محـمـدی بـه 
ندانسته است. نرگس محمدی، نـایـب رئـیـس کـانـون ”  موجه و مستدل“ حکم بدوی را 

اجتماع و “ مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام 
فعالـیـت “ به پنج سال حبس و نیز به اتهام ”  تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

تشکیل و اداره گـروه “ به یک سال حبس محکوم شد. در رابطۀ اتهام ”  تبلیغی علیه نظام
سال حبس دریافت کرد. این احکام اردیبهشـت ۱۰نیز این فعال حقوق بشر حکم ”  لگام

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شـده ۱۵ماه امسال از سوی شعبه 
رسـیـدگـی بـه ایـن بود اما وکالی نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جـلـسـه 

دادگاه تجدیدنظـر اسـتـان تـهـران ۳۶سپتامبر) در شعبه ۲۰شهریور (۳۰اعتراض روز 
تـجـدیـد ” سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعالم کرد: ۲۸مهر/ ۷برگزار شد. روز چهارشنبه (

قانون آئین دادرسی در امـور ۴۳۴یک از شقوق ماده نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ
داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسـخ آن را کیفری منطبق نمی

”فراهم کند، ارائه نشده است.
حکم صادر شده از سوی بیدادگاه رژیم در واقع انتقام گیری ضد انسانـی یـی از یـک 
مبارزه حقوق بشر در ایران است که جرمش مخالفت و مقاومت در برابر ساختار حکومتی 
است که در آن اولیه ترین حقوق انسانی به رسمیت شناخته نمی شود. حکم جابرانـۀ بـر 

را با خود “ لیست امید”ضد خانم محمدی با سکوت اکثریت نمایندگان مجلسی که کباده 
می کشند و با اعتراض گسترده همه مدافعان آزادی و کنشگران اجتماعی رو به رو شـد. 

در بـیـانـیـه “  اعضای سابق دفتر تحکـیـم وحـدت” از جمله صد تن فعاالن اجتماعی و 
از در روزهای گذشته دادگاه تجدید نظر، رای ” اعتراضی به این امر از جمله یاد آور شدند: 

به تایید حکم شگفت انگیز شانزده سال حبس نرگس محمدی، فعال مدنی داد که مقـرر 
ق م به ده سال زندان تبدیل شود. این رای در تاریخ احـکـام ۱۳۴شده بعد از اجرای ماده 

صادره علیه یک فعال مدنی زن، حکمی بیسابقه است و نشان از بیمعنا شـدن مـفـهـوم 
مندی اجتـمـاعـی را سال و ماه نزد برخی مقامات و دستگاهها دارد؛ احکامی که دغدغه

بدل به قماری خطرناک میکنند که یا سالیانی دراز از عـمـر عـزیـز یـک کـنـشـگـر را 
“ میستاند...

حزب تودۀ ایران ضمن محکوم کردن حکم جابرانه و ضد انسانی دادگـاه هـای رژیـم 
والیت فقیه بر ضد خانم نرگس محمدی از همه مبارزان راه آزادی در ایران و جهان مـی 

خواهد تا صدای اعتراض خود را بر ضد این احکام انتقام جویانه رژیم بلند کنند. 



۱۰۱۰شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۲۶دوشنبه   ۶

هـای اخـیـر ای را تغییر داد! اما تـجـربـه دهـههای علی خامنهتوان دیدگاهمی
روشنی شکست نظری و عملی پروژه "اعتمادسازی با حاکمیت" ("حاکـمـیـت" به

یعنی دیکتاتوری حاکم) را نشان داده است.
گران سیاسـی از در مقام کنش۱۳۸۸شوربختانه شماری از آنانی که در سال 

آن پشـت کردند، اکنون درعمل بـهمنظوِر ایجاد تغییر حمایت میجنبش سبز به
 از جنبشاند که برخیاند و نشان دادهکرده

ً
های اجتماعی گریـزان و شان اصوال

های سیاسی و اقتصادی و حفِظ شان در راستای کسِب رانتاند و تالشبیمناک
پردازان گران و نظریهزودی این طیف از کنشهاست. باید انتظار داشت که بهآن
به "اصالحات" و پشتیبانی از "اعـتـدال" در بـرابـر بهانه و زیر پوشِش گرایشبه

در مـقـام -ویژه در مورد "برجام" و درنتیجٔه آن "رشد اقتـصـادی"به  -"تندروی"
یـا درواقـع -تِر انـتـخـابـاتهواداران و مبلغان دوآتشٔه اجرا شدِن هرچه باشکوه

دیگر بار در "صـحـنـه" (بـرای -پذیرفتنی از جانب حاکمیت""انتخابات نمایشِی 
سی فارسی") ظاهر شوند.بیمثال در "بی

های مالی آمریـکـا و گام تحریمبهاجرا شدِن "برجام" درعمل، یعنی تعلیق گام
هـای اقـتـصـادِی" تـر "تـعـدیـلدارموازاِت آن نیز اجرا شدِن هـرچـه دامـنـهبه

تر اقتصاد ها وصل کردن هرچه گستردهنولیبرالیستی در کشورمان، که هدف آن
 وارداتی ایران به زنجیرٔه سرمایه

ً
ای و های کالن جهانی است. علی خامنهشدیدا

اند که "دوام نظام" بستـگـِی بسـیـار زیـادی های رژیم درک کردهمجموع جناح
خـوبـی های رژیم بـهای و جناحاجرا شدن "برجام" دارد. همچنین، علی خامنهبه

مانند "جبهه پایداری" هایی نژاد" و دارودستهاند که با کسانی مثل "احمدیملتفت
 رقابتتوان فرایند اجرای "برجام" را بهنمی

ً
های جنـاحـی و فرجام رسانید. مسلما

ها در چندماه آینده تشدید خواهد شد و در کارزار انتخاباتـی طلبی بین جناحسهم
جـنـاحـی" تـنـهـا در مـرزهـای های "بینبازتاب پیدا خواهد کرد، اما این رقابت

فقیه انجام خواهند گرفت. شده از سوی ولیتعیین
آن درجه از مـهـارت شده بههای مهندسیفقیه در اجراِی انتخاباترژیم والیت

ها دیگر بـرایـش و تجربه رسیده است که شرکت کردن و یا شرکت نکردن در آن
 آشـکـار شـده اسـت کـه از درون مسئلٔه اصلی نیست. به

ً
ویژه اینکه، کـامـال

شود.نفع مردم حاصل نمییی بهپذیرِش حاکمیت" نتیجه"انتخابات نمایشِی قابل
جمهوری پیشین، در سخنانی که در آستانـه انـتـخـابـات آقای خاتمی، رئیس
بیان کرد، با شجاعت و صراحت، چگونگِی بـرگـزاری ۹۲ریاست جمهوری سال 

طلبان اگر بنا باشد اصالح” چنین توصیف کرد: انتخابات در حکومت فقها را این
یا افرادی از آنان را از رده خارج کنند هیچ حساب افکارعمومی و افکار جهانی را 

خواهند نیاینـد، و کنند! آنچه مهم است این است که کسانی را که نمیهم نمی
خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بـگـذریـم من مطمئن هستم که نمی
“ خواهند رأی بیاوریم!حق نداریم بیش ازآنچه می

بایـد در های اساسی را میروی، حزب تودٔه ایران معتقد است که، سؤالازاین
هایی صریح و سطح جنبِش مردمی مطرح کرد که: آیا در کارزار انتخاباتی برنامه

پیـش -یعنی اکثِر مردم-ها و قشرهای مرتبط با "کار و تولید"نفِع طبقهشفاف به
 چنین برنامهکشیده می

ً
فقیه" هایی در چارچوب حکومت "والیتشوند و آیا اصوال

اند؟ ما معتقدیم که از روند کارزار انتخاباتی باید حداکثـر اسـتـفـاده را اجراشدنی
برای بسیج نیروهای اجتماعی بر ضد رژیم والیت فقیه انجام داد و راه را برای بنا 

کردن یک جنبش وسیع ضد دیکتاتوری هموار کرد.

فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جـمـهـوری، مـجـلـس شـورای 
اسالمی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تأیید نهایی صالحیت داوطلبان، 

منظور تـأمـیـن سـالمـت رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به
انتخابات..."

هـای فقیه در مورد "سیاستگفتنی است که، بقیه بندهای "ابالغیٔه" ولی
های انـتـخـابـات اشـاره کلی انتخابات"، به مسائل معمول دربارٔه مکانیسم

هـا حـق کند، یعنی یادآوری موردهایی که مردم فقط در مـحـدودٔه آنمی
شـان تـنـهـا ارزش روی، عـنـوان کـردنانتخابات کردن را دارند، و ازاین

" و اینکه "شورای نـگـهـبـاِن" زیـرفـرمـان ۱۱سازی دارد، زیرا "بند ویترین
زند و در واقع امکان هر گونه تفسیـر فقیه حرف نهایی را در این روند میولی

کند. این ابالغیه و نحؤه ارائه آن، مثبتی از  همٔه بندهای دیگر را نقض می
ورزد که درعمل، و نیز بر اساس "قانوِن" نظام، احـدی بر این نکته تأکید می

حق انتقاد از وجود "نظارت استصوابی" شورای نگهبان نـدارد زیـرا حـرف 
" در این ابالغیه در مورد ممنوعیِت ۱۶ای کالم آخر است. حتی "بند خامنه

گـرانـه ورود نیروهای مسلح به انتخابات، موضوعی تمسخرآمیز و خـدعـه
انگیز ناشـی است. زیرا سپاه پاسداران و استیالِی َجِو امنیتی و فضای رعب

" در "ابالغیه"یی است کـه دخـالـت ۱۱ها، پشتوانٔه اجرایی شدن "بند از آن
ضد دموکراتیک شورای نگهبان در انتخابات را بنا بر اراده رهبری تضمیـن 

کند.می
علی خامنه ای با صدور این حکم در واقع تغییرات مهمـی را در طـرح 
ارائه شده از سوی شورای تشخیص مصلحت به دفتـرش را انـجـام داده 
است که این تغییرات به خودی خود حاوی نکات مهمی است. به عـنـوان 
نمونه مجمع تشخیص با ممنوع دانستن دخـالـت نـیـروهـای مسـلـح در 
انتخابات، از نیروهای'ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج' نام برده اسـت 
اما ابالغیه خامنه ای، این ممنوعیت را با ذکر عنوان کلی 'نیروهای مسلح' 
تغییر داده است. این در حالی است کـه یـکـی از مـحـورهـای اخـتـالف 
انتخاباتی جریان های سیاسی در حداقل دو دهه گذشته، بـر سـر نـقـش 
نیروهای بسیج بوده است که به عنوان زیر مجموعه سپاه پاسداران در روند 
انتخابات سال های اخیر همواره نقش مهمی در سازمـانـدهـی تـقـلـبـات 
گسترده و دستکاری آراء مردم ایفاء کرده است.  نکتـه جـالـب دیـگـر در 
ابالغیه خامنه ای اشاره او به وضعیت جسمانی نامزدهای انتخاباتی است. 
خامنه ای در بخشی از ابالغیه خود در ارتباط با صالحیت های عـمـومـی 
داوطلبان انتخابات در ایران، عالوه بر اشاره به صالحیت های عقیدتی، بر 
"کارآمدی علمی و جسمی" نامزدها هم تاکید کرده است. ایـن در حـالـی 
است که این تأکید بر کارآمدی جسمی، در متـن پـیـشـنـهـادی مـجـمـع 

که صالحیت رئیس آن، هاشمی رفسنجانی، برای کاندیداتوری -تشخیص 
با توجیه عدم توانایی جسمانی رد شـد۱۳۹۲در انتخابات ریاست جمهوری 

به چشم نمی خورد. -
گراِن سیاسی مدعی مـبـارزه بـرای بـرقـرارِی متأسفانه شماری از کنش
طلـبـان ایـن عـرِف از اصالحسهایی پرشمارآزادی و دموکراسی و بخش

یـا درواقـع -شده از سوی دیکتاتوری در مورد ضرورِت انتـخـابـاتتحمیل
اند. روشن اسـت کـه را پذیرفته-پذیرِش حاکمیت""انتخابات نمایشِی قابل

۱۳۹۶منظور داغ شدِن انتخـابـات شرکت جستن فعاالنه و تبلیغ کردن به
شـان از پردازان برخوردار شـدنگران و نظریهتواند برای برخی از کنشمی

هایی سیاسی و اقتصادی را تضمین کند. تجربه انتخـابـات ها و رانتمزیت
اسفندماه گذشته مؤید این واقعیت است. اهرم تشویق برای برخوردار شدن 

اقتصادی در کنار اهرِم هشدارباش در بـرابـر خـطـِر   –های سیاسی از رانت
 از همپیامدهای وخیم مخالفت با اراده ولی

ً
وسـیـلـه اکنون بـهفقیه، مسلما

هـایـی از ای در جهت جذب کردن طـیـفویژه علی خامنه"حاکمیت" و به
کار برده خواهد شد. پردازان بهگران و نظریهکنش

پذیرش بـرای پایٔه نظرِی نیروهایی که اجرا شدِن "انتخابات نمایشِی قابل
انـد، بـر ایـن تـوهـم جلو پذیرفـتـهحاکمیت" را همچون تنها راِه ممکن به
پذیـر اسـت و حـتـی فقیه استحالهخطرناک استوار است که: رژیم والیت

ادامه آغاز کار مهندسی انتخابات ...
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۸ادامه  در صفحه 

غربی چیـن، بـرگـزار شـد. "روز خودمختار "نینگ شیا"، واقع در شمال
خورشیدی] از سوی بسـیـاری از ۱۳۶۱[۱۹۸۲جهانی صلح"، از سال 

های سیاسی و اجتماعی جهان و باهدِف نهادن نقطٔه کشورها و سازمان
رسمیت شناختـه گری بههای نظامی و نظامیپایانی بر جنگ و خشونت

شود. در این روز از همـٔه این مناسبت مراسمی برگزار میشده است و  به
شـود تـا از های درگیر در جنگ در همٔه نقاط جهان خواسته مـیطرف

منظور دسـتـرسـِی برخورد نظامی خودداری کنند و در مناطق جنگی به
بـِس های انسانی شرایطی مسـاعـد بـرای آتـشزدگان به کمکجنگ

موقت فراهم کنند. چهار سال پیش، آقای "بـانـکـی مـون"، دبـیـرکـل 
های مؤثـر بـرای سازمان ملل، این روز را روزی برای آموزش صلح و راه

جلوگیری از جنگ اختصاص داد. 
در مراسم امساِل بزرگداشت "روز جهانی صلح" در چین، حضور آقـای 
"لی یوآنچائو"، عضو هیئت سیاسی کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست چین 

رتبٔه چنـدیـن جمهور این کشور، نمایندگان رسمی و عالیو معاون رئیس
ها کشور جهان، آقای "آلن نودرهیو"، نمایندٔه سازمان ملل در چین، و ده

سازمان و بنیاد مدافِع صلح از کشورهای مختلف جهان و ازجـمـلـه از 
روسیه، هند، سریالنکا، بنگالدش، سوریه، فلسطین، اسرائیل، پرتغال، 
سوئد، قبرس و ایران، شرکت داشتنـد. ایـن شـرکـت، بـه دسـتـورکـار 

ای بخشیده بود. آقای "جمشید احمدی"، معـاوِن کنفرانس اهمیت ویژه
نمایندگی از دبیرکل "کمیته دفاع از حقوق مردم ایران" ("کودیر")، که به

سوی "حامیان صلح، همبستگی و دموکراسی در ایـران" در هـیـئـت 
اجرائیٔه "شورای جهانی صلح" عضویت دارد، در این کنفرانـس شـرکـت 

دعوت سازمان دهندگـان آن در مـیـزگـرد نـخـسـت فعال داشت و به
ومرج یـا المللی، هرجبا عنوان: "وضعیت کنونی امنیِت بین-کنفرانس

آید.نظم؟" شرکت و سخنرانی کرد. متن این سخنرانی در ادامه می
آقای "آلن نودرهیو"، نمایندٔه رسمی سازمان ملل متحد در چـیـن، در 

گـوئـِی آقـای آمـدکه با پیام ویدئویِی خـوش-مراسم گشایِش کنفرانس
اظـهـار داشـت: -کنندگان کنفرانس همراه بود"بانکی مون" به شرکت

شود که جهان در "مراسم روز جهانی صلح امسال در شرایطی برگزار می
است." ایشان در ادامه یـادآور ورای غوطههای پیچیدهبحران و درگیری

ای ها نفر از مردم را از داشـتـن زنـدگـیها میلیونشد که، این بحران
قـرار الـعـادهفشـاری فـوقها را زیِر کند، دولتشرافتمندانه محروم می

دهد و تهدیدهایی جدی در برابر توسعه و هماهنگی در هر کشـور و می
آورد. آقای "آلن نودرهیو"  همچنین گفت: "مـا وجود میبین کشورها به

پذیر است که همٔه مـا کنیم که، صلح هنگامی امکانبر آنیم و تکرار می
یـی مان در ارتباط با ساختن، حفاظت، و ترویج جـامـعـههایمسئولیتبه

طلب است کـه تـوان و یی صلحطلب عمل کنیم... تنها در جامعهصلح
تـوانـد مـی-چه در مقام افراد و چه در مقام کشورهـا-ظرفیِت کامل ما

هـای امسـاِل یافتنی شود." سازمان ملل مضمون محورِی جشـندست
بزرگداشت "روز جهانی صلح" را "حِق مردم به برخورداری از صلح" تعیین 

سالح جـمـهـوری کرده بود.  "هان قیده"، پرزیدنت "انجمن صلح و خلع
اش در مراسم گشایـش کـنـفـرانـس، گـفـت: خلق چین" در سخنرانی

حاضر، آسیا با تهدیدهای مختلف امنیتی سنتی و غـیـرسـنـتـی "درحال
ور اسـت، و جنگ هنوز در کناِر ما شعـلـهرو است... آتش تهدید بهروبه

ثبـاتـی زنـدگـی ومرج و بیبسیاری از مردم ما در وحشت از جنگ، هرج
وسـیـلـٔه حاضر بهدار اشاره کرد: "ژاپن درحالصورتی معناکنند." او بهمی

شود که هنـوز بـرای تـوجـیـه پـیـشـیـنـٔه تـاریـخـی رهبرانی اداره می
دسـت چالش طلبیدِن پیروزِی دشـوار بـههای این کشور و بهتجاوزگری

گرِی [میلیتاریسم] کشورهـای آمده در جنگ جهانی دوم بر ضِد نظامی
اند.المللی پس از جنگ، در تالش"محور" و برقرارِی نظم بین

های تاریخ، برخورِد رهبر جنبش صلح چین، مردم را به یادگیرِی درس
های امنیتی، و ترویِج رفاه و توسعه در آسیا فراخواند. او مشترک با چالش

های مبتنی بر همداسـتـانـی حلهمچنین مردم آسیا را فراخواند تا از راه
های آسیایی از طریق گفتگو و مشاوره، پیدا کردن راه غلبه بر بین دولت

ها از طریق مـذاکـرٔه وفصِل اختالفتفاوت نظرها بر اساس درِک متقابل و مدارا، و حل
آمیز، فعاالنه حمایت کنند.صلح

جمهور چین، در سخنان خـود ضـمـن تشـکـر از آقای "لی یوآنچائو"، معاون رئیس
شرکت نمایندگان حاضر در کنفرانس و تأکید بر اهمیت ویژه صلح در مـقـطـع زمـانـی 
کنونی، به خطوط اصلی سیاست کشور چین در زمینٔه صلح اشاره کرد و سـه مـحـور 

هـا از طـریـق نظرها، مشاجرات و درگـیـریوفصِل تمامی اختالفحل-عمدٔه "الف"
های مبتنـی بـر نامه و همکاریتحصیل رفاه از طریق موافقت-مذاکره و مشاوره؛ "ب"

هـای سعی در برخورد و رویارویی بـا چـالـش-برد برای هر دو طرف؛ و "ج"-نتایج برد
کنندٔه موجود در سطح جهان، چـه بشریت از طریق نوسازِی ساختارهای مدیریتِی عمل

جمهور چین در ایـن ها.  معاون رئیسلحاظ برخورد با بحرانلحاظ اقتصادی و چه بهبه
های کـالن چـیـن در سخنرانی دقیق و کوتاه خود، بر فلسفه و بینِش نافذ در سیاست

های آیندٔه "نامه مردم" منتشـر ارتباط با جهان تأکید ورزید. متن این سخنرانی در شماره
خواهد شد. 

هـا مـقـام که در مـیـان آنـان َده-های کنفرانس، نمایندگان حاضردر دو روز بحث
در قالب سـه -رتبٔه دانشگاهی، سیاسی، اقتصادی و نظامی چین حضور داشتندعالی

های متفاوت شرایط جهان در ارتباط بـا مسـئـلـٔه پانل [میزگرد] مختلف، دربارٔه جنبه
نظر پرداختند.  بحث و تبادلصلح، به

شد کـه، صـلـح "تـنـهـا های متنوِع کنفرانس، از جمله بر این امر تأکید میدر بحث
نبودِن جنگ نیست" و اینکه صلح بدوِن عدالت اجتماعی و عدالت اجـتـمـاعـی بـدوِن 

های کنفرانس در مورد شدت یافـتـن کنندگان در بحثپذیر نیست. شرکتصلح، امکان
ای جنگی بـا ابـعـادی جـهـانـی را قـوت درگیریای که تهدید بههای منطقهدرگیری

تـنـهـا های اخیـر نـهشان را ابراز کردند. آنان در اینکه جهان در سالبخشد، نگرانیمی
تـر شـده اسـت، ثبـاتومرج تر و نیز صلح و امنیت جهانی بیتر نشده بلکه پرهرجامن
نظران چینی تجربٔه چین در برخورد و مقابـلـه بـا سخن بودند. دانشمندان و صاحبهم

ای را تشریح کردند و مفهوم "یـک جـاده المللی و منطقههای بینها و اختالفدرگیری
منظور ارتباط اقـتـصـادی و عبارتی کشیدِن جادٔه ابریشمی جدید بهیا به-یک کمربند"

ادامۀ برگزاری کنفرانس بین المللی ...
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 و مرزی ندارد. آمریکا بخـش مداخله
ّ

های نظامی و سیاسی آمریکا در جهان حد
اش را به منطقٔه اقیانوس آرام و دریای چین جنـوبـی گسـیـل اعظم نیروی دریایی

اش را به مجاورت مرزهای کرده است. و در اروپای شرقی، آمریکا نیروهای زمینی
روسیه کشانده است. در اوکراین، در خاورمیانه، در آسیای مـرکـزی، و در نـقـاط 
دیگر دنیا، آمریکا یا در حال تحریف واقعیت و انحراف افکار عمومی با استفـاده از 

هـای های روانی است، یا سرگرم به راه انداختن جـنـگهای نوین و شیوهفناوری
ـی کشـورهـا و مـنـاسـبـات نیابتی. هدف آمریکا از بی

ّ
ثبات کردن مناسبـات مـل

های آشکار و نهان، تغییر شکل نظم جهانـی هـمـاهـنـگ بـا المللی به شیوهبین
ت، جـنـگهای سلطههدف

ّ
هـای جویانٔه جهانی خود این قدرت است. در درازمـد

های استراتژیک آمریکا برای کنترل کردن خـاورمـیـانـه و نیابتی بخشی از برنامه
های جهان، و در نتیجه، کاهش حضور نظامی مستقیـم آن در ایـن دیگر بخش

مناطق است.
نیروهای مدافع صلح در ایران بر این باورند که آمریکا با اتـکـا بـه چـگـونـگـی 

ت”اسالم سیاسی“اش از نیروهای استفاده
ّ
های اساسی و عـمـدٔه ، که یکی از عل

اند، سیاست خود در خاورمیانه را بازچینی کـرده فاجعٔه انسانی کنونی در خاورمیانه
است. پشتیبانی نظامی و سیاسی سخاوتمندانه از عربستان سعودی و بـرخـی از 

گرایی مثل القاعـده، داعـش، که نیروهای افراط-کشورهای حاشیٔه خلیج فارس
النصره... را در افغانستان، سوریه، عراق، لیبی، و دیگر نقاط دنیا تأمین مالی جبهة

هـای دیـگـر و ادامٔه اشغال خاک فلسطـیـن و سـرزمـیـن-اندو تسلیحاتی کرده
کشورهای عربی و سرکوب خشن و غیرانسانی حقوق مردم فـلـسـطـیـن تـوسـط 

های واقعی فاجـعـٔه کـنـونـی اسـت. های روشنی از ریشهاسرائیل، همگی نشانه
هراسی و تـهـدیـد شان دربارٔه اسالمرغم تبلیغات جهانیریزان آمریکایی بهبرنامه

را “اسالم سیاسی“، بعید است که ایدئولوژی ”تروریسم اسالمی“واقعی یا ظاهری 
تهدید استراتژیکی واقعی نسبت به منافع خود بدانند. در واقع بـرعـکـس، تـاریـخ 

هـای امـپـریـالـیـسـتـی نشان داده است که پیوندهای اقتصادی درونـی، هـدف
جوش داده و به هـم “اسالم سیاسی“های های اروپایی و آمریکا را با هدفقدرت

آمیخته است.
ت آمریکا در خاورمیانه، 

ّ
است کـه در بـر “مهار چندجانبه“هدِف برنامٔه بلندمد

های منطقه، یعنی جمهوری اسالمی ایـران، تـرکـیـه، عـربسـتـان گیرندٔه قدرت
در ماه ژانـویـٔه ۱+۵نامٔه سعودی، و مصر است. ایران والیی از زمان امضای توافق

های یک شریک مطمئن برای آمـریـکـا را امسال، هر روز بیشتر از پیش خصلت
کند.پیدا می

اعتقاد راسخ دارنـد “دفاع از صلح، همبستگی، و دموکراسی در ایران“هواداران 
های کنونی را ها و درگیریتوان مناقشهکه فقط از راه مذاکرٔه عادالنه است که می

های میان ایـران و وفصل مناقشهوفصل کرد. بر این اساس بود که ما از حلحل
آمریکا و اتحادیٔه اروپا از راه گفتگوهای چندجانبه ( بـرجـام) اسـتـقـبـال کـردیـم. 

های شکـنـنـده را نیروهای افراطی در هر دو طرف و در منطقه، اکنون این توافق
کنند.تهدید می

رفقا و دوستان گرامی،
های داخلی نـیـابـتـی های حّساس دیپلماتیک و جنگمنطقٔه ما به عرصٔه بازی

تبدیل شده است. اّما همه چیز هم به سود نیروهای تجاوزکار در سـراسـر جـهـان 
انـد و بـه ها، هواداران صلح و برابری بسیج شـدهنیست و نباید باشد. در همٔه قاره

المللی، جوانان و دیگر نیـروهـای اجـتـمـاعـی بـا اند. در سطح بینحرکت درآمده
کنند. خواسِت برقراری صـلـح، ومرج و آشوب مخالفت میثباتی، و هرجتجاوز، بی

یابد.زدایی هر روز نیروی بیشتری میبرابری، و تنش
تتواند فرصتی برای صلح بینویکم میقرن بیست

ّ
هـا المللی و دوستی میان مل

ی و بیـنفریبی، و آشتیباشد. نپذیرفتن تجاوز، مردم
ّ
الـمـلـلـی ناپذیری در روابط مل

تری پیدا کرده است. هر روز شمار بیشتری از مردم با ِاعمـال اکنون زمینٔه گسترده
شـمـارنـد. کنند و آن را مـردود مـیثبات کردن، و تجاوزگری مخالفت میزور، بی

توان و باید افشا و اند میومرج و آشوب و تفرقهآنهایی را که خواهان گسترش هرج
منزوی کرد.

فقط ممکن، بلکه برای شکست دادن و غـلـبـه بـر آمیز نههمزیستی مسالمت
تسلیحات واقعی و روانی، و برای ادامٔه پیشرفت بشر الزم است، و باید نخستین و 

المللی در قرنی باشد که پیش روی ترین هدف در سیاست جهان و نظم بینبنیادی
ماست.

با تشکر.

ادامۀ برگزاری کنفرانس بین المللی ...

هـا و کشور جهان است و اثـِر آن بـر کـاهـِش تشـنـج۶۰تکنولوژیک بین 
مورد بررسی قرار گرفت.-ها در روابط بین کشورهادرگیری

هـای کنندگان در کنفرانس بر نیاز به خلع سالح و کاهِش هـزیـنـهشرکت
تـریـلـیـون دالر ۱٫۴۷حاضر بالغ بر که درحال-تسلیحاتی کشورهای جهان

متحده آمـریـکـا هـزیـنـه تنهایی از سوی ایاالتدرصِد این مبلغ به۴۰است (
ویژه اینکه بحران اقتصادی بر زندگی و معیـشـِت تأکید ورزیدند، به-شود)می

کنندگان در کنفـرانـس، بـر میلیاردها نفر در جهان اثری داشته است. شرکت
بودند که حتی درصـِد انـدکـی از های علمی، برآنپایٔه آمار و نتایج پژوهش

تواند رفِع گرسنگی و سوِءتـغـذیـه، درمـاِن های نظامی و تسلیحاتی میهزینه
پـذیـر ها پناهنده و آواره را امکانرسانی به میلیونهای ساده، و کمکبیماری

کند. کنفرانس همچنین بر ارتباط داشتِن توسعٔه پایدار با امنیـت و نـیـاز بـه 
انـد تـأکـیـد کـرد. برخورِد چندجانبه به امر صلح در مناطقی که درگیر جنـگ

نظراِن جنبش صلح در ضرورت و نیاز به شناسایی و نیـز مـقـابـلـه بـا صاحب
هـا و  هـمـچـنـیـن افشـاِی ای جنگ، اشغال و شوربختیهای ریشهعلت

نـابـودی زنـدگـی انسـان، هـایـی کـه بـههای پنهان در پِس سیاستانگیزه
نـظـر اند،  همزیست و مظاهر تمدن در برخی از نقاط جهان منجر شدهمحیط
بودند. 

سخنرانی نمایندٔه ایرانِی "شورای جهانی صلح"، دربارۀ  اوضاِع 
متحده و اتحادیٔه اروپا در خطرناک خاورمیانه و نقِش ایاالت

ثباتی و درگیری در جهان و منطقه ایجاد بی

رفقا و دوستان گرامی،
المللی،های نمایندگی محترم بینهیئت

سالح خلق چینانجمن صلح و خلع“مایلم از این فرصت استفاده کنم و از 
دهی این نشست به مناسبت روز جهانی صلح، و به خـاطـر به خاطر سازمان“

دوسـت و نیروهـای صـلـح“شورای جهانی صلح“دعوت از هیئت نمایندگی 
شود که خاورمـیـانـه ایران، تشکر کنم. این کنفرانس مهم در زمانی برگزار می

گـذرانـد. هـای تـاریـخـش را مـیترین فصلترین و خطرناکیکی از پیچیده
کشورهای امپریالیستی که تأمین و تضمین سرکردگی بر این منطقٔه مهـم از 

ومـرج و آشـوب اند، آن را به هـرجلحاظ استراتژیکی را هدف خود قرار داده
اند. از عـراق تـا اند و به صحنٔه عظیم جنگ و کشمکش تبدیل کردهکشانده

یمن و لیبی و لبنان، و از فلسطین تا سوریه، کل ایـن مـنـطـقـه مـتـحـمـل 
ها مداخله و کشمکش است که هدف آن تضمـیـن مـحـکـم پیامدهای سال

ت است.بودن جای پای امپریالیست
ّ

ها در این منطقه در درازمد
بار کنونی در سوریه که به از دست رفـتـن جـان کشمکش و جنگ فاجعه

ها نفر، و ویرانی کلی بخش اعظم کشـور خانمانی میلیونصدهاهزار نفر، بی
منجر شده است، یادآور دائمی این امر است که وضعیت در این منطقه و در 

ثبات و بحرانی، و خطرناک است.جهان تا چه حد آشفته، بی
بـرخـی بـه دعـوت -های سوریهحضور نظامی چندین کشور در درگیری

های سازمان ملل مـتـحـد و های سوریه و دیگران با نقض آشکار پیمانمقام
های فراگیرتر با حضور کشورهای زمینه را برای رودررویی-المللیقوانین بین

بینی آن برای صلح جـهـانـی بـه بار غیرقابل پیشمتعدد، و پیامدهای فاجعه
وجود آورده است.

رفقا و دوستان گرامی،
ثباتـی در بسـیـاری از مـنـاطـق مشخصٔه کلی وضعیت امروز جهان، بی

ثباتی هم در درجٔه اّول ایاالت متـحـد آمـریـکـا و دنیاست. سرچشمٔه این بی
یی آن است. هدف آنها تحکیم و تقویت و حفاظت از مـنـافـع متحدان منطقه

اقتصادی، فرهنگی، و استراتژیکی آمریکا در سراسر جهان به بهای از دست 
ت

ّ
های دیگر است.رفتن آزادی، استقالل، و توسعٔه اقتصادی و اجتماعی مل

ای است برای آمریکا به منظور مـداخـلـه در ثباتی پوشش و بهانهصدور بی
المللی. گسیل تجهیـزات های بینهای داخلی کشورها و در سیاستسیاست

کند.نظامی به سراسر جهان نیز این روند را تقویت می
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همچنان استوار در 
پـیـگـیـری حـقـوق 
کارگری خود پـایـدار 

هستیم.
بارها با کارمندان 
وزارت اطــالعــات، 
مسوولین وزارت کار 

نگاری و حتا در نامه
با روسای جـمـهـور 

ایم کـه اعالم کرده
26بر طبق اصـل 

قـانـون اسـاسـی و 
 ...“جمله معـروف 

هیچکس را نـمـی 
توان از شـرکـت در 

خـواهـیـم فـعـالـیـت می“آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت
ها را ندارد.کارگری داشته و هیچکس هم حق جلوگیری از این کوشش

دانیم که در پی این حرکات چه نهفته است. اگر امروز قانون کار را نـابـود ما می   
ای برای دستبرد به حقوق ملت در قـانـون اسـاسـی اسـت. چـرا کنند کار پایهمی

کنند تا هم خـیـال مسوولین و مدیران جامعه قانون اساسی را غیرقانونی اعالم نمی
خودشان راحت شود و هم ما تکلیف خود را بدانیم؟

ها از آن باخبرند چه معنی و ده سال حکم برای فعالیتی که همه اجزای دولت    
مفهومی دارد؟ آیا صدور این احکام جز اعالم ناتوانی در برابر اراده زحمتـکـشـان و 
کوشندگانش نیست؟ نابودی قانون کار جز پشت کردن به مردم و تسلیم در بـرابـر 

المللی پول چه معنای دیگری دارد؟ بر مسوولین چه رفته است فرامین صندوق بین
کنند؟که بر شعارهای اول انقالب این چنین پشت می

، ۲۷، ۲۶، ۳دولت با ارایه الیحه نابودی قانون کار اعالم کرده است که اصول     
را قبول ندارد.۶۷و ۴۳، ۲۹

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن اعتراض به احکام صادره و پشتیبانی     
از فعالیت های کارگری، همچنان خود را متحد کانون صنفی مـعـلـمـان ایـران و 
اتحادیه آزاد کارگران ایران دانسته و از هیچ کمکی به این دوستان دریـغ نـخـواهـد 

الـمـلـلـی و های بیـنکرد و این احکام را مغایر با اصول قانون اساسی و مقاوله نامه
داند.منشور جهانی سندیکاها می

داری نمی تواند با احکام سنگین زندان و تکه پاره کردن قانون کار ما را سرمایه    
از فعالیت های بر حق خود باز دارد. پیشنهاد دهندگان الیحه نابودی قـانـون کـار 

خواهند با زیر پا نهادن حقوق ملت، مندرج در قانون اساسی، زحمتکشان را از می
مبارزات خود دلسرد کنند.

دهیم که این الیحه خط قرمز همه زحمتکشـان ایـران بـوده و ما هشدار می    
تردید با پاسخ سخت زحمتکشان روبرو خواهد شد.بی

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۵مهر ۲۶

فقیه، کـه آن را بـایـد ادامٔه بحراِن اجتماعی ـ اقتصادی رژیم والیت
 زائیدٔه ادامٔه سیاست

ً
های نولیبرالی اقتصادی در ده سال گـذشـتـه اساسا

 کارگران و زحمتکـشـان دانست، و تشدیِد نارضایِی میلیون
ً
ها تن خصوصا

برند، جامعٔه ما سر میکه در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به
راند. تشدید سرکوب و های جدید اجتماعی میرا به سمت التهاب و تنش

مستولی کردن َجو خفقان در واقع به قصد مهار انزجاِر گسترده مـردم از 
ادامه حاکمیت ارتجاع است، که سران رژیـم هـم ایـن روزهـا بـه آن 

  معترفند.
زاده و شـاپـور بر اساس گزارش رسانه های گروهی جعفـر عـظـیـم 

سال حبس محکوم شدند. وکیل این فعـاالن ۱۱احسانی راد هر کدام به 
که شعبه اول دادگاه انقالب ساوه حکم عظـیـم زاده و کارگری گفت که 

احسانی راد را به او تحویل داده است. به گفته او دادگاه با استناد به مـواد 
قانون مجازات اسالمی هر یک از ایـن فـعـاالن صـنـفـی ۴۹۹و ۴۹۸

ایجاد تشکل “سال حبس محکوم کرده است. اتهام آنها ۱۰کارگری را به 
نیز به یک سـال “تبلیغ علیه نظام“است. هر یک از آنها به اتهام ”کارگری

زندان محکوم شدند.
هزار نفری کـارگـران ۴۰کنندگان طومار زاده از هماهنگجعفر عظیم

به اتهام اجتماع ۹۳برای افزایش حداقل مزد بود، که در دهم اسفندماه 
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخالل در نـظـم عـمـومـی و 
فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به شش سال حبس محکـوم شـده 

برای تحمل حکـم ۹۴آبان سال ۱۷شنبه بود. این فعال کارگری روز یک
خود راهی زندان اوین شد. او در بهار گذشـتـه در روز اول مـاه مـه در 

های امنیتی در پرونده فعاالن صنفی دست به اعتصاب اعتراض به اتهام
روز اعتصاب غـذای خـود را ۶۳پس از ۹۵تیر ماه ۱۰شنبه غذا زد و پنج

شکست با انتقال به بیمارستان به طور موقت آزاد شد. او سه روز پـس از 
به شعبه چـهـار بـازپـرسـی دادگسـتـری آزادی موقت جعفر عظیم زاده،

شهرستان ساوه احضار شد.
حزب تودۀ ایران این احکام کار ستیزانه و ضد انسانی بـیـداگـاه هـای 
رژیم والیت فقیه بر ضد فعاالن کارگری کشور را به شدت محـکـوم مـی 
 
ً
کند. این عملکرد دستگاه قضائیه رژیم نماد روشنی از ماهیـت عـمـیـقـا

 دم از 
ً
مـی زنـد و “  مستعضـفـان” کارگر ستیزی حکومتی است که دایما

کارنامه اش در سی و هفت سال گذشته تشدید و فقر و محرومیت بـرای 
میلیون ها ایرانی است. باید با تمام توان بر ضد این احکام جابرانـه رژیـم 

والیت فقیه مبارزه کرد.
در آخرین لحظاتی که روزنامه برای انتشار آماده می شد، بیانیه زیـر از 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک انتشار یافت که متن آن به شرح سوی 
زیر است.

حمله به زحمتکشان ایران از هر سو

اعالم حکم شش سال حبس برای اسماعیل عبدی دبیـرکـل کـانـون 
سال حبس برای هـریـک از ۱۱صنفی معلمان ایران و در پی آن اعالم 

راد از اعضـای شـورای زاده و شاپـور احسـانـیبرادران ما، جعفر عظیم
مرکزی اتحادیه آزاد کارگران ایران نشان از چیست؟ آن هم در شرایـطـی 

شنبه بررسی نابودی قانون کار در مجلس آغـاز خـواهـد شـد. که روز سه
دولت و قوه قضاییه چه پیامی را برای زحـمـتـکـشـان بـا ایـن احـکـام 

القا بکنند؟خواهندمی
دانند ها، وزیران کار و ارکان وزارت اطالعات میهمه اعضای دولت    

سال است سندیکاهای کارگری فعـالـیـت خـود را آغـاز ۱۱که بیش از 
هـا، زنـدانـی نـمـودن ها، دسـتـگـیـریاندازیاند و با تمامی سنگکرده

کوشندگان کارگری و حتا مرگ آنها، ما دست از فعالـیـت بـرنـداشـتـه و 

حزب تودۀ ایران ادامه یورش به فعاالن 

کارگری و احکام جابرانه زندان بر ضد 

 محکوم می کند
ً
آنها را شدیدا



۱۰۱۰شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۲۶دوشنبه   ۱۰

مناسبِت پیام همبستگِی حزب کمونیست فرانسه: به
هفتادوپنجمین سالگرد بنیادگذارِی حزب تودٔه ایران

مناسبت هفتادوپنجمـیـن نمایندگی از سوی حزب کمونیست فرانسه، بهبه
رهبری و اعضای حزب تـودٔه ایـران سالگرد بنیادگذارِی حزب تودٔه ایران، به

ساالر، که با شجاعت و پایمردی برای آزاد کردن جامعٔه ایران از حکومت دین
کـنـنـد، و برای صلح، دمکراسی، تحول و عدالت اجـتـمـاعـی مـبـارزه مـی

دارم. درودهای گرم خود را ابراز می
۱۹۲۱حزب تودٔه ایران، در مقام وارِث  حزب کمونیست ایران که در سال 

خـورشـیـدی] ۱۳۱۰[   ۱۹۳۱خورشیدی] تأسیس شد و در سـال ۱۳۰۰[ 
]، در پـیـکـار بـا ۱۳۲۰[۱۹۴۱اش در ممنوع گردید، از ابتدای بنیادگذاری

های خارجی در سیاست ایـران و غارِت ثروت و منابع کشور، مبارزه با مداخله
داشـتـه بر ضِد دیکتاتوری شاهان و سپس رژیم مالها، نقشی بسیار ارزنـده

است. حزب تودٔه ایران، در همکاری با نیروهای دمکراتـیـک و پـیـشـرو در 
ایران، نمایشگِر امید برای مردم ایران و خاورمیانه است، یعنی امید به برپایِی 

آمـیـز، یی صلـحیی آزاد از سلطٔه دیکتاتور، ایرانی دمکراتیک در منطقهجامعه
اش یافته و متحد.  حزب کمونیست فرانسه، بر پشتیبانی و همبستگـیتوسعه

جویانـه، فسـاد، های جنگبا سیاستبا حزب تودٔه ایران در مبارزٔه این حزب
های اجتماعی و اقتصادی در ایران و نیز بر ضـِد رژیـم عدالتی و نابرابریبی

ساالر، تجاوز به آزادی و حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسِی مردم ایـران، دین
 تأکید می

ً
ورزد.مجددا

پیر لوران، دبیر ملِی حزب کمونیست فرانسه
۱۳۹۵مهرماه ۱۳/ ۲۰۱۶اکتبر ۴پاریس. 

پیام تبریک کمیتٔه مرکزی حزب مترقی زحمتکشان مردم 
”آکل”قبرس 

رفقای گرامی،
مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودٔه ایران، ادامـه دهـنـدٔه ۷۵به مناسبت 

کل” شایستٔه راه حزب کمونیست ایران، کمیتٔه مرکزی  و کادرها و اعضای  ”آ
جویانٔه خود را به کمیتٔه ترین درودهای رفیقانٔه صمیمانه و مبارزهحزب ما گرم

ایران، چه در ایران و مرکزی و همٔه اعضا و هواداران حزب برادر، حزب تودهٔ 
ساالر ایـران رنـج های رژیم دینچه در تبعید، و به همٔه رفقایی که در زندان

ساز در جنبش انقالبی کنند. در این نقطه عطف سرنوشتبرند، تقدیم میمی
کل”زحمتکشان ایران،  ت، شـجـاعـانـه، “  آ

ّ
نسـبـت بـه مـبـارزات درازمـد

آیـد و در طور که از نامش برمـیچندجانبه، و پیگیرانٔه حزب شما، که همان
هاسـت، ادای احـتـرام واقع حزب تودهسال گذشته ثابت کرده است، به۷۵
هـای وسـیـع های عمیقی در میان تـودهکند. حزب تودٔه ایران که ریشهمی

انـدازهـای مـردم ایـران بـرای ها و آرزوها و چشممردم دارد، همواره آرمان
ی، و عدالت اجتماعی را در  مبارزات تـوده

ّ
یـی آزادی، استقالل، حاکمیت مل

ای از در نظر داشته و بیان کرده است. به همین دلیل است که هیچ عرصـه
ای ایران نیست که در آن نقشی و نشانی از حـزب تـوده ایـران دیـده جامعه
نشود.

بـخـش های قهرمانانٔه حزب شما هـمـچـنـان الـهـامها و فداکاریسّنت
ساالر و دیـکـتـاتـوری های جدید در مبارزٔه امروزی برای طرد رژیم دیننسل

“ غـیـرقـانـونـی” ها، و ها، شکنجهها، اعدامرغم همٔه سرکوبایران است. به
ها، حزب توده ایران استوار ایستاده و مقاومت کـرده، و پـیـونـدهـای کردن

های اجتماعی برقرار کـرده اسـت.  مـا های وسیع جنبشمحکمی با توده
های خارجی امپریالیستی را از مبارزٔه شما در راه حقوق مردم و برضد مداخله

کنیم.نزدیک دنبال می

کل”  جـویـانـٔه خـود و برای پیوندهای دوستی نزدیک برادرانـه و مـبـارزه“  آ
هـای های طوالنی، و نـیـز در اقـدامهمکاری با حزب توده ایران که طی سال

خواه المللی کمونیستی و ترقییی بینمشترک، همبستگی، و کار در جنبش توده
شکل گرفته است، ارزش زیادی قائل است. ما برای تحکیم و تقویت بیشتر ایـن 

پیوندها تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت.
امروزه، در زمانی که امپریالیسم در پی بازترسیم نقشٔه منطقٔه ما، تحمیل طرح 

ـی “  خاورمیانٔه جدید” آمریکایی 
ّ
و سلطٔه آن، نقض استقـالل و حـاکـمـیـت مـل

های گوناگون به منظور حفاظت از ها، ترور، و مناقشهاندازی جنگکشورها، راه
ت و اقتصادی

ّ
کـل“اش است، حزب مترقی زحمتکشان قبـرس منافع درازمد آ

خـواه در یـک معتقد است که گرد آمدن همٔه نیروهای ضدامپریالیستی ترقـی“
یی گسترده برای برقراری و حفظ صلح، دموکراسـی، و پـیـشـرفـت جنبش توده

اجتماعی، اکنون امری ضروری است.
گویی به مناسبت این سالگرد مهم در تاریخ حزب شمـا، بـه ما ضمن شادباش

خدشٔه شما با مبارزٔه ما در راه رها کردن قـبـرس از خاطر همبستگی پیگیر و بی
ت و کشورمان در یک فدراسیون دومنطقـه

ّ
یـی، اشغال ترکیه و به هم پیوستن مل

ها برای هـمـٔه بدون کفیل، و فارغ از نظامیگری، که در آن حقوق بشر و آزادی
ها، چه یونانی و چه ترک، تأمین و تضمین شده باشـد، از شـمـا تشـکـر قبرسی

کل” کنیم. می فرستد و همبستگی پیکـارجـویـانـٔه به حزب برادر توده درود می“  آ
همیشگی خود را با آن حزب اعالم، و بر ادامٔه مبارزٔه مشـتـرِک دوشـادوِش آن 

کند.حزب در راه تحقق صلح و سوسیالیسم تأکید می

با درودهای رفیقانه،
آندروس کیپریانو، دبیرکل
کل کمیته مرکزی آ

پیام تبریک حزب کمونیست هند (مارکسیست)

رفقای گرامی،
مین سال بنیادگذاری حزب تودٔه ایران ۷۵حزب کمونیست هند (مارکسیست) 

گوید. به پاس این مناسبِت بسیار مهم، ما بـه رهـبـری و را به شما شادباش می
 همٔه اعضای حزب درود می

ً
فرستیم و بر همبستگی قلبی خود با شمـا مـجـددا

بنیاد گذاشته شده است، جانشیـن ۱۳۲۰کنیم. حزب توده که در سال تأکید می
و ادامه دهندٔه راه حزب کمونیست ایران است که رضاشاه فعالیت آن را ممـنـوع 

کـنـد. اعالم کرد. حزب شما با عزمی راسخ در راه حقوق مردم ایران مبـارزه مـی
ای در مبارزه با امپریالیسم و کنـتـرل آن بـر وار و برجستهحزب شما نقش نمونه

های ارتجاع در جامـعـه داشـتـه صنعت نفت ایران، و نیز در مبارزه با همٔه شکل
است. حزب شما جبهٔه متحدی در مبارزه با سرکوب و استثمار تشکیل داده بـود 

کارگران، دهقانان، هنرمندان، نـویسـنـدگـان، -های وسیعی از جامعهکه بخش
را به سوی حزب جلب کرده بود. همین وجهه و نـفـوذ -شاعران، و روشنفکران

فزایندٔه حزب بود که طبقات حاکم ایران را ترسانده بود به طـوری کـه مـجـبـور 
ای را علیه آن به راه شدند فعالیت حزب را قدغن اعالم کنند و سرکوب وحشیانه

ناپذیر و شجاعانٔه حزب اندازند که کمتر در تاریخ دیده شده است. خصیصٔه تسلیم
هـای سـرکـوب و آزار اسـت کـه تودٔه ایران و پایداری آن در برابر همٔه شـکـل

های جهان است. بخش همٔه کمونیستالهام
در اوضاع کنونی جهان، امپریالیسم سخت در تالش است که سلطٔه خود بـر 
منابع غنی منطقٔه آسیای غربی و به طور کلی سراسر جهان را تأمین و تضمـیـن 
کند. در حالیکه بحران اقتصادی جهانی همچنان بسیاری از کشورهای جـهـان 

ها برای سلطه بر بازارها، برای دستیابی به منابع و را در چنگال خود دارد، تالش
های نهایی، ادامه دارد. برای پیشُبرد منافع اقتصادی از قدرت نـظـامـی فرآورده

ســازی ثــبــاتشــود. بــیاســتــفــاده مــی
۱۱ادامه  در صفحه هـای های آسیای غـربـی و رژیـمرژیم

ادامۀ پیام های شادباش هفتاد و پنجمین 

سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ ایران

به کمیتۀ مرکزی 



۱۰۱۰شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۲۶دوشنبه   ۱۱

خواه در آمریکای التین، تالش برای مهار کردن رشد چین و ابراز وجود ترقی
اند. طبقات حـاکـم بـه افـزایـش هایی از یک سیاستروسیه، همگی بخش

تابی و تعّصـب، گرایی، کینه و نفرت مذهبی، بیاقتدارگرایی، نژادگرایی، فرقه
زنند تا از این راه رشد و گسترش ناخشنـودی بنیادگرایی، و تروریسم دامن می

های طبقٔه حاکم را ضعیف و مهار کنند. رشد داری و سیاستاز نظام سرمایه
نیروهای راستگرا چالشی است که نیروهای کمونیست و چپ با آن روبرویند. 

های کمونیست و کارگری است که افزایش نارضایـتـی را در وظیفٔه ما حزب
داری بیندازیـم. مـردم سـراسـر مجرایی درست در راه مبارزه با نظام سرمایه

های طبقات حاکم به منظور افزایش سریع سـودهـایشـان از جهان با تالش
 شاهـد یـک راه تشدید استثمار، مقابله و مبارزه می

ً
کنند. در هند نیز ما اخیرا

داری هـای سـرمـایـهاعتصاب قدرتمند و متحد طبقٔه کارگر علیه سـیـاسـت
میلیون نفر در آن شرکت کردند. ۱۸۰نولیبرالی بودیم که 

ای، ما اطمینان داریم که حزب تودٔه ایران در راستای زمینهدر چنین پیش
برآورده کردن انتظارهای مردم ایران عمل خواهد کرد و در برابر هـر تـالش 
طبقات حاکم و امپریالیسم مقاومت و ایستادگـی خـواهـد کـرد. بـه پـاس 

مین سالگرد تشکیل حزب تودٔه ایران، ما بار دیـگـر بـر ۷۵مناسبت فرخندٔه 
کنیم کـه حـزب کنیم و قاطعانه تصریح میهمبستگی خود با شما تأکید می

کمونیست هند (مارکسیست) در مبارزه با امپریـالـیـسـم و بـرای بـرقـراری 
ای فارغ از استثمار شانه به شانٔه شما خواهد ایستاد.جامعه

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)

پیام شادباش هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق 
مین سالگرد  بنیانگذاری حزب ٧٥ایران (اکثریت) بمناسبت 

توده ایران

مین سالگرد تاسیس حزب توده ایران گرامی باد!٧٥

رفقای گرامی!
مین سالگرد تاسیس حزب توده ایـران را بـه ٧٥بزرگداشت و گرامیداشت 

ای" می دانند صمیمانه شـادبـاش مـی شما، به همه آنانی که خود را "توده
سـالـه ٧٥ها حول حزب توده ایران طی تاریخ گوییم. در کشور ما صف آرایی
های سیاسی و اجتماعی بـوده اسـت و هـم آن، از پر معناترین صف آرایی

 عملکردهـای 
ً
 نه بخاطر صرفا

ً
چنان نیز هست. تمایزات در این زمینه، اساسا

ساله است ــ کـه ٧٥ان خدمات و خطاهای این حزب بر یک بستر تاریخی 
امری طبیعی می باشد. بلکه بیش و پیش از همه بخاطر انتخاب اجتمـاعـی 

ها نسبت به کـارنـامـه ایـن حـزب حزب بوده و هست. عموم قضاوت کننده
تاریخی، اعم از دشمنان، منتقدان و موافقانش، بر سر یک نکته مشترکـنـد: 
هویت حزب توده ایران مبتنی بر دفاع از منافع کارگـران، زحـمـتـکـشـان و 
محرومان جامعه در قبال تعدی صاحبان مکنت و امـتـیـاز و نـیـز مـبـارزه 

ها و تحقق عدالت اجتماعی در کشور! و ای"ها در راه بهبود زندگی توده"توده
ای"ها طی درازنای تاریخ حیات خویش، اصـلـی این انتخاب اجتماعی "توده

ترین مبنای داوری است در حق آنها. ما فداییان خلق  (اکثریت) چه در آن 
ای که با همدیگر انطباق رفتاری یافتیم و چه در مقاطعی از تاریـخ کـه زمانه

منتقد این حزب  بر آن تاکید می ورزیم و بار دیگر اعالم مـی داریـم کـه در 
نگاهی موسع به سوسیالیسم، شما و ما و بسیارانی دیگر که خود را چپ مـی 
دانند و عدالت می خواهند و به سوسیالیسم می اندیشند، به یک تاریخ تعلـق 

هایی هستند از درخت تناور سوسیالیسم در ایران ما. نسب همه دارند و شاخه
ایـم ها می رسد. ما جملگی از شط خون گـذشـتـهها و ارانیما به عمو اوغلی

بخاطر استقرار عدالت اجتماعی در جامعه و رفع هرگونه تبعیض اجتمـاعـی، 
اقتصادی و فرهنگی در این زادبوم.

رفقای عزیز!
جا دارد تا در این گرامی روز، بر این واقعیت انگشت نهیم که حـزب تـوده 

ای از تاریخ معاصر ایران چونان نماینده اصلی و انحصاری چپ ایران در دوره
ای از آن در بقیه زمان هم روزگار ما همواره:ایران و همچون شاخه

مقوم امر تشکل سیاسی و تربیت حزبی در ایران بوده و حـزبـیـت را در -
مقیاس اجتماعی خواسته است، حزبیتی که، سنگ پایه هر جامعه مـدرن و 

مشارکت ورز به شمار می رود؛ 

های زحمتکش شهـر و منادی و مجری جامعه مدنی بوده و سازمانگر توده-
هـا روستا در قالب سندیکاها و شوراها. که روشن است بدون چنین تشکل یـابـی

در جامعه، هرگز نتوان از عدالت حرف زد و از توسعه اجتماعی دمکراتیک سخـن 
به میان آورد؛

هایـی از زمـان را یـا  مروج و مبلغ فرهنگ و هنر در جامعه ما شده و برهه-
پرورنده و یا که دربرگیرنده بسیاری از فرهیختگان این جامعه در صـفـوف خـود 

بوده است؛
کوشنده و ره گشاینده همسانی حقوقی زن و مرد در جامعه مـردسـاالر مـا -

های کشور است که از مشارکـت بوده و نخستین جریان سیاسی نافذ در سیاست
بی تبعیض زنان در سرنوشت سیاسی کشور دفاع کرد؛

طراح و مبلغ و حتی فراخور توانش مجری این یا آن اصالح ترقیخواهانـه و -
عدالت خواهانه در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران معاصر؛

ای متنوع مردمی که این حزب آنها را های برنامهو دیگر ابتکارات و جسارت-
در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران جا انداخته و نهادینه کرده است.

اینها و دیگر دستاوردهای دمکراتیک ناشی از حضور حـزب تـوده ایـران در 
سال اخیر کشور ـ که ما آنها را دستاوردهای همه چپ ایران محسـوب ٧٥تاریخ 

می دانیم ـ نام این حزب را برای همیشه در تاریخ کشور ما ماندگار کـرده اسـت. 
اگر انتقادات خیر اندیشانه نسبت به این تاریخ امروزه در پـرتـو تـجـربـۀ واقـعـی 

اند تا با تـوسـل بـه درخشندگی یافته اند، اما آن نیات پلیدی که همواره کوشیده
ها، خدمات این حزب به مردم ایران را نابود و های سرکوب و سیاه نماییسیاست

اند.یا دستکم مخدوش کنند، از نظر تاریخی نقش بر آب مانده
رفقای گرامی!

ای" که کماکـان پـیـام آور ما بار دیگر این خجسته روز را به همه رفقای "توده
های دمکراتیک و آرمان های سوسیالیستی اند، در هر کجا که هستند ـ اندیشه

اعم از درونمرز و برونمرز ـ و در هر جایی که فعالیت می کنند ـ متشکل و نهادینه  
ای یا چونان کنشگری منفرد ـ تبریک می گوییم و نام و خاطره هزاران جانباختـه

شان جان بر سر آرمان و هدف گذاشتند گرامی مـی ای" بودنرا که بخاطر "توده
داریم.

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 
۱۳۹۵مهر ماه 

پیام تبریک حزب کمونیست عراق
رفقای گرامی،

مین سالگـرد ۷۵ترین درودهای خود را به مناسبت حزب کمونیست عراق گرم
کند.بنیادگذاری حزب برادر، حزب تودٔه ایران، تقدیم شما می

ناپذیر حـزب تـوده ایـران در این مناسبت، فرصتی است که از پیکار خستگی
بیش از هفت دهه برای رهایی ایران از سلطٔه استعمار و امپریالیسم و مبـارزه بـا 
ارتجاع و دیکتاتوری، و در راه آزادی، دمـوکـراسـی، حـقـوق بشـر، و عـدالـت 

اجتماعی یاد شود.
در این مقطع زمانی مهم در حیات حزب شما، ما یاد خیِل رهبران و کادرهـای 

دوستانی راستین بـودنـد و جـان خـود را در راه حزب توده ایران را که میهن
های عادالنٔه مردم و طبقـٔه کـارگـر های ُپرارج کمونیسم و دفاع از آرماناندیشه

داریـم و بـه ایران فدا کردند، گرامی می
۱۲ادامه  در صفحه کنیم. خسرو روزبـه، آنها ادای احترام می

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...
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باکانه رو در روی جـوخـٔه بی۱۳۳۷قهرمان مردم ایران، که در اردیبهشت 
هـایـی از بـخـش نسـلای است که هـمـواره الـهـامتیرباران ایستاد، نمونه

ها در سراسر جهان بوده است.کمونیست
همچنین، ما با افتخار از رابطه و پیوندهای ویژٔه میان دو حـزبـمـان یـاد 

های گذشته، در حالیکه هر دو حزب مـورد سـرکـوب و کنیم که در دههمی
تر از پـیـش اند، محکمدرپی ارتجاعی و ضدکمونیستی بودههای پیترور رژیم

شده است. در این ارتباط، باید از رابطٔه منحصر به فردی یاد کنیم که در دهٔه 
رغم شرایط بسیار دشوار آن دوره در هر دو کشور در پـی ، به۱۳۴۰و ۱۳۳۰

هـا و ساخته، و در زمـانـی کـه کـمـونـیـسـت”سیا“کودتاهای فاشیستی 
هـای های ایرانی و عراقی متحمـل تـرور فـاشـیـسـتـی و اعـدامدموکرات

جمعی شدند، شکل گرفت. این روح انترناسیونالیستـی بـار دیـگـر در دسته
دیده شد. در جریان جـنـگ خـونـیـن ۱۳۶۰و اوایل دهٔه ۱۳۵۰اواخر دهٔه 

بـاری داشـت و سال به درازا کشید، و پیامدهای فـاجـعـه۸عراق که -ایران
های ایـرانـی و صدها هزار نفر از هر دو طرف در آن کشته شدند، کمونیست

المللی به منظور پایان دادن به جنگ و َبرندٔه کارزار بینعراقی پیشگام و پیش
های عراقی دستیابی به صلح و دموکراسی در هر دو کشور بودند. کمونیست

دارند و به تحکیم و تقویت این میراث ارزشمند انترناسیونالیستی را گرامی می
جویانٔه خود در پیکار مشترک در راه آزادی، صلح، و عـدالـت پیوندهای مبارزه

ت ایـران و عـراق، ادامـه اجتماعی، و ساختن آینده
ّ
ای بهتر برای هر دو مل

خواهند داد.
رفقای گرامی،

مین سالگرد بنیادگذاری حزب شما، ما بار دیگر بر حـمـایـت ۷۵به مناسب 
های برحق مردم ایران برای دستیابی به صلح، دموکـراسـی، و خود از آرمان

های متعدد در چند سال گـذشـتـه، کنیم. در مناسبتحقوق بشر، تأکید می
خواه نگرانی خود را نسـبـت بـه های کمونیست برادر و نیروهای ترقیحزب

های سـرکـوبـگـرانـه نقض خشن حقوق بنیادی دموکراتیک و بشری و اقدام
اند. در این ارتباط، ضمن ایـنـکـه از برضد جنبش مردمی در ایران ابراز کرده

و ۱+۵های جـهـانـی در کشـورهـای یی میان ایران و قدرتتوافق هسته
های حـاّد در شود که به تخفیف تنشها با آمریکا استقبال میتخفیف تنش

خاورمیانه کمک کرد، اهمیت زیادی دارد که به این نکته نیز اشاره شود کـه 
حمایت از آرمان صلح و محکوم کردن تهدیدهای امپریالیستی خارجی علیـه 
ایران باید با دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم ایران همراه باشـد. 

بهای به دست آمده در تجربٔه عـراق اسـت های گراناین نکته یکی از درس
که رابطٔه متقابل تنگاتنگ میان مبارزه در راه صلح و دموکراسی، و نـیـاز بـه 

کند.های حقوق بشری را برجسته میتأکید بر ارزش
کنیم که این حِق خود مردم ایـران ما همچنین از این نظر شما حمایت می

است که در مورد سرنوشت خودشان، با ارادٔه مستقل خـودشـان، تصـمـیـم 
بگیرند و تحوالت آینده در میهن خود را شکل دهند، و به صلح، دموکراسـی، 

و پیشرفت اجتماعی دست یابند...
رفقای گرامی،

ها و دیگر نیروهای دموکراتیک عـراقـی در چهارده ماه گذشته، کمونیست
یی که هر جمعه در بغداد و در چندین شهر دیگر در اعتراض در جنبشی توده

گرایانه و در همگامی با مـبـارزٔه سـراسـری بـا های فرقهبه فساد و سیاست
اند... یکی از برآمدهای بسیار داعش برگزار شده است، فعاالنه شرکت داشته

یی آن است که آشکار کرده است که فساد و مهم این جنبش اعتراضی توده
ه

ّ
هـای زمـان بـا پـیـروزیاند. در این زمینـه، هـمتروریسم دو روی یک سک

ح عراقی بر تروریست
ّ
سـازی های داعش، و در حالیکـه آمـادهنیروهای مسل

برای نبرد بزرگ برای آزاد کردن استان نینوا و شهر موصل ادامه دارد، حـزب 
ما خواستار آن شده است که به این نبرد باالترین اولویت داده شـود. هـمـٔه 

ها باید روی شکست دادن داعش و باز گردانـدن زنـدگـی عـادی بـه تالش
نواحی آزاد شده متمرکز شود، و از هر تالشی برای منحرف شدن تـوجـه بـه 

 خودداری شود. درس
ً
ا

ّ
روشـنـی نشـان های مبارزه با داعـش بـهاین امر جد

دهد که پیروزی نظامی به معنای شکست نـهـایـی تـروریسـم نـیـسـت. می
هـای گـونـاگـون شکست دادن تروریسم مستلزم اجرای یک رشـتـه اقـدام

سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی اسـت کـه خشـکـانـدن 
های تروریسم را تضمین کند، و از بروز مجدد داعش، با هر نـامـی سرچشمه

که باشد، جلوگیری کند.

ـی و های منطقهعالوه بر این، همٔه قدرت
ّ
یی و جهانی باید به حاکمـیـت مـل

یکپارچگی عراق احترام بگذارند، و از مداخله در امور داخلـی عـراق خـودداری 
رسانی و حمایت در مبارزه با داعش و تروریسم باید از طریق کنند. هر گونه کمک

اختیار آن صورت بگیرد. بنـابـرایـن، ها و نهادهای صاحبدولت عراق و سازمان
 قابل

ً
قبول نیست که از شرایط دشوار کنونی عراق بـه مـنـظـور تـحـمـیـل اصال
هایی معّین که خالف منافع و مـردم و وحـدت کشـور اسـت ها و نقشهطرح
برداری شود. به همین ترتیب، خودداری مداوم ترکیـه از پـایـان دادن بـه بهره

وتازهای نظامی به داخل خاک عراق و بیرون بردن نـیـروهـایـش، و نـیـز تاخت
های احتمالـی بـیـشـتـر، های اخیر رهبران ترکیه مبنی بر اقدام به مداخلهگفته

ت محکوم است. چنین رفتارهایی، مداخلٔه آشکار در امور کشور ما و نقض به
ّ

شد
شود.روابط دوستانٔه همسایگی محسوب می

رفقای گرامی،
اجازه بدهید به خاطر این مناسبت درخشان، از همبستگی انترناسیونالیسـتـی 

های عراقی سپاسگـزاری ها، و کمونیستپیگیر و استوار شما با مردم، دموکرات
کنیم.
مین سالگرد بنیادگذاری حزب برادر توده ایران را به گـرمـی شـادبـاش ۷۵ما 

گوییم. ما خواهان تحکیم و توسعٔه بیشتر پیوندهای ویژٔه دوسـتـی و روابـط می
ت ایـران 

ّ
انترناسیونالیستی میان دو حزبمان، و نیز پیوندهای تاریخی میان دو مل

و عراق هستیم.
ترین درودهای رفیقانه،با گرم

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست عراق

پیام شادباش حزب کمونیست یونان 

مین سالگرد بنیـادگـذاری حـزب تـودٔه ۷۵حزب کمونیست یونان به مناسبت 
ایران درودهای طبقاتی گرم خود را به اعضا، کادرها، طبقٔه کارگر، و مردم ایـران 

کند.تقدیم می
رفقای گرامی،

ای که طبقٔه کارگر با آن روبروست ریشه در نشده، و فزایندهمسائل مزمن، حل
های اقتـصـاد و حـیـات یابی، و بسط سرمایٔه مالی در همٔه بخشسلطه، قدرت

وری کـار سابقه اسـت، و بـهـرهاجتماعی دارد. انباشت سرمایه در سطحی بی
افزایشی اساسی یافته است.

] ماهیت وحشیانـه ۱۳۸۷[   ۲۰۰۸داری در سال بروز بحران اقتصادی سرمایه
داری، ضرورت و فـرا رسـیـدن مـوعـد و از لحاظ تاریخی منسوخ نظام سرمایه

برقراری سوسیالیسم، و نیاز به تجدید آرایش جنبش جهـانـی کـمـونـیـسـتـی و 
رهانیدن جنبش کارگری و خلق را بیش از پیش برجسته کرد.

امپریالیستی کـه خـود شـالـودٔه به تشدید تضادهای بین۲۰۰۸بحران سال 
های امپریالیستی است، به تغییرهایی در روابط میان نیروها، و به بازچینی جنگ
ها در هرم امپریالیستی جهانی کمک کرد. در چنین شرایطی، حـزب بندیصف

ما توجه خود را روی تقویت و تجدید آرایش جنبش کارگری و ایجاد یک ائـتـالف 
کند که بیانگـر مـنـافـع طـبـقـٔه کـارگـر، اجتماعی مردمی قدرتمند متمرکز می

رماها (افراد دارای مشاغل آزاد) و دهقانان فقیر، و جوانان پرولتاریا، خویشنیمه
َ
ف

و زنان طبقٔه کارگر و قشرهای مردمی در مبارزه بـا انـحـصـارهـا و مـالـکـیـت 
های امپریالیـسـتـی داری، و برضد جذب و هضم شدن کشور در اتحادیهسرمایه

باشد.“ناتو“مثل اتحادیٔه اروپا و 
گیری لنینـی در مـورد تـالـشـی داری، موضعهای سرمایهتجربٔه خود دولت

های زوال و تالشـی و کند. پدیدهداری در مرحلٔه امپریالیستی را تأیید میسرمایه
ها و غیره چندبرابر شده است، اّما ما باید مراقب باشیم زیرا روشن اسـت رسوایی

انـجـامـد. نـظـام داری نـمـیکه این تالشی به خودی خود به سرنگونی سرمایه
کـنـد. در ای که در اختیارش است از قدرتش دفاع میداری با هر وسیلهسرمایه

های کمونیست باید تشدید شود، و مبارزٔه ایدئولوژیکـی، های حزبنتیجه، تالش
گاهی طبقاتی طبقٔه کارگر را بـا سیاسی، و توده یی باید نیرومندتر شود تا بتوان آ

داری شکل داد ضدسرمایه-ای ضدانحصاریای به سود توسعٔه مبارزهاستراتژی
سـازی شده به منظور همگرایی و آمـادههای منظم و حساببه طوری که تالش

نیروهای مردمی و طبقٔه کارگر در راِه از هم گسـیـخـتـن و سـرنـگـون کـردن 
ای استوار صورت بگیرد.داری بر پایهسرمایه

دهـد کـه اسـتـقـالل تجربٔه تاریخی، تجربٔه جنبش کمونیستی، نشـان مـی
های کمونیست اصل بسیار مهمی اسـت سیاسی و سازمانی حزب-ایدئولوژیکی

هـای که اگر نقض شود، به انحراف و دگرسانـی
۱۳ادامه  در صفحه شـود. اسـتـقـالل اپورتونیـسـتـی مـنـجـر مـی

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...
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ای کـه پـاسـخـگـوی سیاسی و سازمانی همراه با استـراتـژی-ایدئولوژیکی
نیازهای امروزی مبارزٔه طبقاتی در مسیر گردآوری نیرو به منظور سـرنـگـون 

داری باشد و نه برای به دام انداختن این نیـروهـا در مـنـطـق کردن سرمایه
داری را مدیریت کند، ابزارهای بسیار مهمـی در که سرمایه  “ مراحل میانی” 

اند.های کمونیست و تجدید آرایش در جنبش کمونیستیمبارزٔه حزب
رفقای گرامی،

تواند به راه انداختن بحثـی های حساس میحزب ما در عرصٔه این موضوع
واقعی در جنبش کمونیستی یاری رساند.

ها، حزب ما برای رفـقـایـش در حـزب تـوده ضمن مطرح کردن این ایده
ای پرثمر را بـرای پـیـشـُبـرد مـبـارزٔه ایران، و برای طبقٔه کارگر ایران، مبارزه

طبقاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی، سیاسی، و دموکراتیک در پـیـکـار 
برای رسیدن به سوسیالیسم آرزو دارد.

المللی کمیتٔه مرکزیبخش روابط بین
حزب کمونیست یونان

مین ۷۵پیام همبستگی حزب کمونیست شیلی به مناسبت 
سالگرد تأسیس حزب تودٔه ایران

رفقای محترم حزب تودٔه ایران،
حزب شما، وارث برحق حزب کمونیست ایران که رژیم سلطنتی در سـال 

مـیـن ۷۵مـهـر) امسـال ۱۰فعالیت آن را ممنوع کرد، دّوم اکتبر (۱۳۱۰
سـال پـس از تـولـد ۷۵گیرد. اکنون، اش را جشن میسالگرد بنیادگذاری
تواند نقش مـهـم حـزب شـمـا را در ایـران و کس نمیسازمان شما، هیچ

خاورمیانه، در مبارزه برای دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم انکار کند.
تها و بحراندر بحبوحٔه چالش

ّ
های منـطـقـه بـا آن های عظیمی که مل

ترین حزب سیاسی کشور شما، هـمـچـنـان روبرویند، حزب تودٔه ایران، کهن
پیشگام مبارزٔه طبقٔه کارگر ایران برای بهبود شرایط زنـدگـی، دمـوکـراتـیـک 

ای است که در آن هـمـٔه کردن جامعه، دستیابی به صلح، و ساختن جامعه
نظر از عقیده و ایدئولوژی، از حقوق یکسانی برخوردارند.شهروندان، صرف

هـای رغم تـفـاوترفقای گرامی، حزب کمونیست شیلی از راهی دور، و به
ترین درودها و پیام دوستی و بـرادری خـود را بـه زبانی و فرهنگی، رفیقانه

کند. همچنیـن، مناسبت سالگرد بنیادگذاری حزب تودٔه ایران تقدیم شما می
به مناسبت ادامٔه مبارزات شما در کشورتان، همبستگی تمام عیار خود را بـا 

کنیم.شما اعالم می
پاینده باد حزب تودٔه ایران!
کارگران جهان متحد شوید!
کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست شیلی

پیام همبستگی حزب کمونیست ونزوئال
رفقای گرامی،

جـویـانـٔه از جانب کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست ونزوئال، درودهای مبارزه
مین سالگرد بنیادگـذاری حـزب تـودٔه ایـران، حـزب ۷۵خود را به مناسبت 

های مردم ایران، وارث و ادامه دهندٔه راه حزب کمونیست ایران و مبارزٔه توده
کنم.داری، به شما تقدیم میطبقٔه کارگران ایران با ستم سرمایه

ها و تـجـاوزهـای زمان شده است با یورشمین سالگرد حزب شما هم۷۵
 در خاورمیانه 

ً
خشن امپریالیستی در سراسر جهان، که بخش اعظم آن دقیقا

های امپریالیستی بر سر کنترل مـنـابـع متمرکز است؛ جایی که امروزه قدرت
کنند.استراتژیک منطقه، و به طور عمده نفت، با یکدیگر رقابت و جدال می

ما تردیدی نداریم که حزب تودٔه ایران همچنان به مبارزٔه خـود در آیـنـده 
رغـم اش، و بـهسـالـه۷۵طـور کـه در تـاریـخ ادامه خواهد داد، هـمـان

ها، و کشتارهای رهبران و کادرهای حزبـی، ها، پیگردها، شکنجهممنوعیت
هایی که حزب شما بـا این مبارزه را به پیش برده است. با وجود همٔه دشواری

آن روبرو بوده است، باز هم به مبارزه برخاسته است، و هـمـچـنـان نـقـطـٔه 
ای برای طبقٔه کارگر ایران در مـبـارزه بـرای دسـتـیـابـی بـه محوری عمده

دموکراسی، صلح، و سوسیالیسم بوده است.

حزب کمونیست ونزوئال با خطوط عمدٔه استراتژی تصویب شده در کـنـگـرٔه 
جنبش مردمی، شامل طـبـقـٔه کـارگـر و ششم حزب تودٔه ایران در مورد مبارزهٔ 

و حـرکـت بـه سـوی داری،ای بدون ستم سرمایـهدهقانان، برپا کردن جامعه
رأی است.سوسیالیسم و کمونیسم، هم

دهیم.مشترکمان ادامه میما به تحکیم و تقویت پیوندهای دوستی و مبارزهٔ 
کارلوس ویمر

المللی حزب کمونیست ونزوئال دبیر بخش بین

ناپذیرسال مبارزٔه خستگی۷۵پیام حزب کمونیست مالت: 

ناپذیر خود را با حـزب تـودٔه ایـران حزب کمونیست مالت همبستگی گسست
، ۱۳۲۰مین سالگرد بنیادگذاری آن حزب در مهر ۷۵کند و به مناسبت اعالم می

کند.درودهای برادرانٔه خود را تقدیم شما می
دار لنینیست تودٔه ایران، سازمان سیاسی بالفصل و میراث-حزب مارکسیست

های آن کشور در مبارزه برای رهایی کارگران و حزب کمونیست ایران، در خیزش
ای داشته است.اقشار محروم جمعیت ایران نقش برجسته

نخست -های امپریالیستی و کودتاهاها و زورگوییکشور ایران قربانی مداخله
و -های دیکتاتوری منجر شدتوسط بریتانیا و سپس به دست آمریکا، که به رژیم

را ۵۷ساالر شده است که دستاوردهای انقالب دست آخر هم گرفتار رژیمی دین
سیـا“رژیم شاه را سرنگون کرد که پس از کودتای ۵۷از بین برده است. انقالب 

ق در سال “
ّ

به مردم ایران تحمیل شد.۱۳۳۲برضد دولت دکتر مصد
اند، حزب تـودٔه ها یورش بردههر بار که نیروهای ارتجاعی ایران به کمونیست

نقشی که در دفاع از مردم ایران داشته، هزینٔه زیادی پـرداخـتـه “ُجرم“ایران به 
است. ما اینجا در کشور مالت به همٔه شهیدانی که در این مبارزه جان خود را از 

کنیم، و همبستگی خود را با حزب تودٔه ایران کـه اند ادای احترام میدست داده
کنیم.مجبور به ادامٔه مبارزه در تبعید شده است، اعالم می

بین است که مبارزٔه شما سرانجام به ثمر خـواهـد حزب کمونیست مالت خوش
ـت های خستگینشست، و با تالش

ّ
ناپذیر رهبری و فعاالن حزب تودٔه ایران، مـل

ایران سرانجام از وضع کنونی رها خواهد شد.

ویکتور دیجیووانی
دبیر شعبه روابط بین المللی
کمیته مرکزی حزب کمونیست مالت

۱۳۹۵مهرماه ۱۰

:[PCPE]های اسپانیا پیام تبریِک حزب کمونیست خلق
گذارِی حزب تودٔه ایران          مناسبِت هفتادوپنجمین سالگرد بنیانبه

تـریـن هـا و گـرمترین تـبـریـکهای اسپانیا، صمیمانهحزب کمونیست خلق
گـذارِی ایـن مناسبت جشن هفتادوپنجمین سالگرد بـنـیـاندرودهای خود را به

کند.حزب، به حزب تودٔه ایران تقدیم می
داری که سعی دارد بـا سـرکـوب، راِه کمونیست در مبارزٔه مستقیم با سرمایه

جنگ، و کودتا تسلطش را بر دنیا حفظ کند، طوالنی و دردناک است.
داری و برخوردش با طبقٔه کارگر و دیگر قشـرهـای مـردمـی، عملکرِد سرمایه

سال مـوجـودیـت حـزب، رنـِج ۷۵ای ایران در طول طور که رفقای تودههمان
اند، تا حـد زیـادی مدت را تجربه کردههای طوالنیها و زندانپیگردها، شکنجه

داری در راستای غلبه بـر بـحـران شناخته شده است. در این لحظه که سرمایه
آمیزش را بر ضـد های خشونتساختاری و بحران عمومِی سیستم خود سیاست

های ایرانی بررغـم شـرایـط دشـوار کند، از اینکه کمونیستتر میمردم گسترده
کنـد، داری به مردم ایران تحمیل میای که سرمایهالمللیای و بینملی، منطقه

انـد، بسـیـار داشـتـههنوز پرچم انقالب سوسیالیستی خود را بـرافـراشـتـه نـگـه
دهی رفقای حزب تودٔه ایران، که های سیاسی و سازمانخشنودیم. ما به قابلیت

-یی عادالنههای مردم ایران همراه است، در مبارزه برای داشتن جامعهبا تالش
ایـمـان و اطـمـیـنـان -تواند پشتواِن آن باشدیی که تنها سوسیالیسم میجامعه
داریم.

باد حزب تودٔه ایران!باد مبارزٔه طبقٔه کارگر ایران! زندهزنده
۱۳۹۵مهرماه ۸/ ۲۰۱۶سپتامبر ۲۹

[PCPE]های اسپانیا المللی حزب کمونیست خلقدبیر بین

۱۴ادامه  در صفحه 

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...



۱۰۱۰شمارۀ ۱۳۹۵مهر ماه ۲۶دوشنبه   ۱۴

پیام تبریک رهبرِی حزب کمونیست مصر
به: رفقای کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران                              

با درودهای رفیقانه،
رهبری و اعضاِی "حزب کمونیست مصر"، هفتادوپنجمین سالروز تأسیس 

گویند.حزب تودٔه ایران را به رفقای رهبری و اعضای حزب تبریک می
حزب ما بر همبستگِی کامل با شما و مبارزٔه مردم ایـران بـرای صـلـح و 

کند.آزادی و عدالت اجتماعی تأکید می

۶قاهره، -دفتر سیاسِی حزب کمونیست مصر
۱۳۹۵مهرماه ۵۱/ ۲۰۱۶اکتبر 

پیاِم تبریک حزب کمونیست آلبانی
به: کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران                       

رفقای گرامی،
مـنـاسـبـت ها و درودهای انقالبی خود را بهحزب کمونیست آلبانی، سالم

دارد.گذارِی حزب تودٔه ایران تقدیم میهفتادوپنجمین سالگرد بنیان
-دهندٔه پیگیِر راه و مبارزٔه "حزب کمونیست ایـران"حزب تودٔه ایران، ادامه

اش را در شرایط بسیار است و مبارزٔه انقالبی-سال پیش تأسیس شد۹۵که 
، در بـر ایـنبرد. این مبـارزه، عـالوهپیش میدشوار کنونی در کشورتان به

هـای مـاجـراجـویـانـٔه دلـیـل مـداخـلـهشود که بهبرده میپیش وضعیتی به
بحراِن سیاسـی، اقـتـصـادی و -رهبری امپریالیسم آمریکابه-امپریالیسم

ای عمیق سراسر منطقه خاورمیانه را فرا گرفته است. حـزب شـمـا اجتماعی
همچنین مورد تعقیب، فشار و سرکوِب دائم از سوی رژیم حاکم اسـت. امـا 

چون آزمونی در روند آبـدیـده کـردِن زمان در این دو جبهه هماین مبارزٔه هم
حزب تودٔه ایران، حزب تودٔه ایران  در مقام حزبی انقالبی که نمایندگِی منافع 

کند.عهده دارد، عمل میطبقه کارگر و همه مردم ایران را به
های حزب کمونیست ایـران ما معتقدیم که حزب تودٔه ایران صادقانه سنت

گـذاری کند، و آرزومندیم که در هفتادوپنجمین سالگرد بنیانرا نمایندگی می
های ما، در سنگری واحد، بر ضِد امپریالیسم و بـرای تان، هر دو حزبحزب

پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم مبارزه خود را ادامه دهند.
با بهترین درودها

المللِی حزب کمونیست آلبانیجان ببروشی، دبیر امور بین
۱۳۹۵مهرماه ۹/ ۲۰۱۶سپتامبر ۳۰تیرانا، 

پیاِم حزب کنگرٔه استقالل ماداگاسکار

۱۲حزب کنگره استقالل ماداگاسکار [حزب "آ.ک.اف.ام."]، که در روز 
] پنجاه و هشتمین سالگرد موجودیتش را جشـن ۱۳۹۵ماه آبان۲۲نوامبر [

گذارِی حزب تـودٔه ایـران مناسبِت هفتادوپنجمین سالگرد بنیانگیرد، بهمی
کند.            های خود را تقدیم میتبریک

و ما با حزب تودٔه ایران و مردم ایران، که برای برقرارِی عدالت و صـلـح 
داریم.کنند، همبستگی خود را اعالم میتوسعٔه ایرانی آزاد و مرفه مبارزه می

ها و درودهای برادرانهبا سالم
هیئت سیاسِی "حزب کنگره استقالل ماداگاسکار"   

مناسبِت هفتادوپنجمین پیام  حزب کمونیست اتریش، به
گذارِی حزب تودٔه ایرانسالگرد بنیان

رفقای عزیز،
گذارِی حزب تودٔه ایران مـایـلـیـم مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد بنیانبه

مـان را بـرای همبستگِی "حزب کمونیست اتریش" و نیز بهتریـن آرزوهـای
موفقیت مبارزٔه حزب تودٔه ایران در آینده، ابراز کنیم.      

تان هـمـواره در کنیم که حزبما برای شما همان قدرت و فضیلتی را آرزو می
اش در مسیر آزادی، دموکراسی و دریغ و فداکارانهسال مبارزٔه بی۷۵تمامی این 

اش در طوِریقیـن در مـبـارزهو همچنین و به-حق تعیین سرنوشت مردم ایران
از خود نشان داده است.-همین مسیر در سالیان آینده

کنیم که همواره در نبردتان در برابر پیگـرد، ما برای شما این توانایی را آرزو می
سرکوب و ریاکاری مذهبی در کشورتان، و همچنین تهدیدهای امپریالیـسـم در 

های صحیح اتخاذ کنید.کل، تصمیم
همچنین مایلیم در اینجا اعالم کنیم که، ما همواره برای کمک و همکاری با 

های ممکن، آمادگی داریم.رفقای حزب تودٔه ایران در اتریش، در عرصه

دکتر میرکو مسنر، صدِر حزب کمونیست اتریش   

مناسبِت هفتادوپنجمین پیاِم تبریک حزب کمونیست سوئد، به
گذارِی حزب تودٔه ایرانسالگرد بنیان

رفقای گرامی حزب تودٔه ایران،  
های هفتادوپنجمیـن سـالـگـرد "حزب کمونیست سوئد"، خبر برگزاری جشن

این مـنـاسـبـت مـایـل اسـت گذارِی حزب تودٔه ایران را دریافت کرده و بهبنیان
مناسبت این بهترین آرزوهای خود را به حزب برادرمان برای موفقیت در جشن به

واسطٔه روابـطـی روز تاریخی که به طبقٔه کارگر تعلق دارد، تقدیم کند. حزب ما به
های ساکن سوئد دارد، یعنی رفقایی که هوادار و عضِو حـزب شـمـا که با ایرانی

خوبی اطالع دارد.وقفٔه آن بهدار و بیهستند، از تاریِخ حزب شما و مبارزٔه ادامه
کنیم و به اطـالع شـمـا مان را اعالم میجانبهتان همبستگی همهما با مبارزه

رسانیم که به روابط نزدیکمان با رفقای سازمان حزب تودٔه ایـران در سـوئـد می
کنند و هـمـواره کنیم. آنان نقشی حیاتی در فعالیت هرروزه ما ایفا میافتخار می

اند که به یاری ما بشتابند.مشتاقانه آماده

ویکتور دیاز د فیلیپی، صدِر حزب کمونیست سوئد 

پیام شادباش حزب کمونیست کانادا

رفقای عزیز حزب تودٔه ایران
تـریـن مایٔه مسّرت من است که به مناسبت بنیانـگـذاری حـزب شـمـا، گـرم

ها را از جانب کمیتٔه مرکزی و اعضای حزب کمونیست کانـادا تـقـدیـم شادباش
خصـوص بـا شما کنم. حزب ما برای روابط نزدیکی که با رفقـای ایـرانـی و بـه

ایم ارزش زیادی قـائـل سازمان حزب تودٔه ایران در اینجا، در کانادا، برقرار کرده
کند.است و با دیدٔه احترام به آن نگاه می

ای برای مردم دانیم که این پیام در مقطع زمانی بسیار حّساس و پیچیدهما می
رسد. امپریالیـسـم ایران، مردم خاورمیانه، و برای همٔه بشریت به دست شما می

، که شامل ایجاد یک عده کشـورهـای ”طرح خاورمیانه بزرگ” منظور تحمیل به
ای در ضعیف و تکه تکه شده است، به سمت مداخلٔه تجاوزکارانٔه نظامی فزاینده

سراسر منطقه گرایش پیدا کرده است. تجاوز به کشور سوریه، به تمرکز نیروهای 
نظامی جهانی در منطقه و افزایش خطر درگیری نظامی مستقیم بین آمریـکـا و 

اند.ییهای هستهروسیه انجامیده است که دو کشور مجهز به سالح
این وضعیت، عدم ثبات و همٔه معضالت اجتماعی، اقتصادی، و سـیـاسـی 

نـیـافـتـگـی و یعنی فقر و محرومیت اجـتـمـاعـی، تـوسـعـهداری،نظام سرمایه
ماندگی، ویرانی محیط زیست، نژادپرستی، شویـنـیـسـم، و بـنـیـادگـرایـی عقب

تر کرده است.مذهبی؛ سرکوب سیاسی؛ و جنگ را وخیم
در چنین شرایطی، مبارزٔه جاری دوجانبٔه مردم ایـران از یـک سـو بـا رژیـم 
سرکوبگر اسالمی و از سوی دیگر با امپریالیسـم بـه سـرکـردگـی آمـریـکـا، از 

های کانادا برخوردار است. ما اطمینان داریم که حزب پشتیبانی کامل کمونیست
لنینیستی دارد و در مبـارزٔه -شما، حزبی انقالبی که ریشه در تئوری مارکسیستی

تاریخی طوالنی و غرورآمیزی آبدیده شده است، مسیر درست پیشَروی را در برابر 
زحمتکشان کشورتان قرار خواهد داد.

تان آرزوی موفقیت داریم.ما برای شما در فعالیت جاری

پاینده باد دوستی میان دو حزب ما!
زنده باد اتحاد نیروهای کمونیستی و انقالبی در سراسر جهان!
سوسیالیسم آیندٔه ماست!
لیز راولی، صدر

ادامۀ پیام های تبریک ده ها حزب ...
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ادامۀ کلمبیا: امید به صلح ...

فعالیت سیاسی فارک پس از خلع سالح و حضور نمایندگان آن در نهادهای مقننه 
و اجرایی کشور.

تهمان
ّ
نه“های بیان شده برای پیروز شدن رأی طور که اشاره شد، یکی از عل

جـمـهـور این بود که نیروهای راستگرای کلمبیا به رهبری آلوارو اوریبـه، رئـیـس“
های گذشـتـه گیری از جّوی که طی دههپیشین، با تبلیغات گستردٔه خود و با بهره

را طـوری “رأی بـه صـلـح“های فارک دامن زده شده بود، توانستند علیه چریک
ها از مجازات و زندان اسـت، و و تبرئٔه چریک“رأی به فارک“جلوه دهند که انگار 

یـی جمع کنند. تفکیک مـنـطـقـه“نه“به این ترتیب، توانستند رأی بیشتری برای 
اش دهد که در مناطقی که اوریبه و حـزب سـیـاسـیپرسی نشان مینتیجٔه همه

رأی بیشتری آورد، از جمله در استان آنتیوکیـا کـه “نه“حامیان بیشتری داشتند، 
اش را از آنـجـا آغـاز کـرده بـود. شـصـت و دو درصـد اوریبه مشاغل سیاسی

دادند. در مرکز ایـن اسـتـان، “نه“دهندگان در این استان به توافق صلح رأی رأی
دهندگان در مخالفت با توافق صلح رأی دادنـد. درصد رأی۶۳یین یعنی شهر ِمِده

رگفتنی است شهر مده
ّ

امـثـال -یین پایگاه اصلی تولیدکنندگان عمدٔه مواد مـخـد
بوده است، و امروزه نیز آمریکا آن را مهد تـجـربـٔه مـوفـق -پابلو اسکوبار معروف

خواند. یکی از تبلیغات دارودستٔه اوریبه و دیگر مخالـفـان تـوافـق نولیبرالیسم می
هـای عـمـده در های آمریکایی و رسانهصلح، از جمله بخش بزرگی از اندیشکده

آمریکا و دیگر کشورهای آمریکای التین، این بود که توافق صلح صورت گـرفـتـه 
هـایـی است. در تمام سـال“تحویل دادن کشور به تروریسم“میان دولت و فارک، 

ر که چریک
ّ

های فارک برای حقوق دهقانان و مسائل ارضی و مبارزه با مواد مـخـد
های غربی و راستگرا همواره آنـهـا را جنگیدند، رسانهو دیگر مسائل اجتماعی می

پـرسـی، ایـن های پیش از بـرگـزاری هـمـهکردند. در هفتهتروریست معرفی می
هـا بـرخـورد ها ادعا کردند که توافق صلح خیلی با اغماض و مدارا با چریکرسانه

جـمـهـور کرده است و امتیازهای زیادی به آنها داده است، در حـالـیـکـه رئـیـس
 گفته بوده است که چریک

ً
ها باید به عنوان قاتل و قاچاقچی مواد (سانتوس) قبال

ر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و محاکمه شوند. خود اوریـبـه هـم پـس از 
ّ

مخد
صلح تّوهمی بیش نیست؛ توافق هاوانا “اعالم توافق صلح در توییتر نوشته بود که 

در کلمبیا نیز با تأکید مـحـض “بان حقوق بشردیده“حّتی گروه “زننده است.گول
اند، چنان مـوضـعـی دربـارٔه بر پیگردهای قانونی کسانی که دست به اسلحه برده

تر صلح گرفت که در عمل همدست با راستگرایان افراطی و مخالفـان مسئلٔه مهم
صلح شد. مدیر اجرایی این سازمان در یک پیام توییتری پس از شکست صلـح در 

ها خیلی هم مشتاِق صلح به ازای آید که کلمبیاییبه نظر می“پرسی نوشت:همه
”های جنگی فارک و ارتش نیستند.بخشودگی جنایت

برانگیزی از دست داشتن در کشتارهای گسـتـرده و فسـاد اوریبه سابقٔه سؤال
مالی در کلمبیا دارد و تا کنون نیز هرچه در توان داشته است برای ادامٔه جنگ بـه 

خواران و دولتمردان منحط کلمـبـیـا، کار برده است. غارتگران ثروت کشور و رانت
اند که از برقراری صـلـح زیـان کند، از جمله کسانیکه اوریبه آنها را نمایندگی می

حانه به معنای آن خواهد بـود خواهند دید. پایان یافتن مناقشه
ّ
های نظامی و مسل

اجـتـمـاعـی -که فضای بازتری در کشور برای رسیدگی به دیگر مسائل اقتصادی
ی کشور پدید خواهد آمد. مادام که جنگ برقرار باشد، همه

ّ
چیز دیگر در کشور جد

مانند (تجربٔه خـود گیرد و مسائل زیادی حل نشده باقی میدر سایٔه جنگ قرار می
ما در ایران در دوران جنگ هشت ساله با عراق شاهد این مطلب است). برقـراری 

بود که وقت آن رسیده است که به مسائلی ماننـد صلح در کلمبیا به معنای آن می
داران بـزرگ، مسـائـل کـار و اصالحات ارضی و حقوق کشاورزان، مسئلٔه زمین

کارگری، اشتغال، توسعٔه مناطق روستایی، و مدیریت منابع طبیعی و ثروت کشـور 
ای دیگر، برقراری صلح مایـٔه زیـان باید به صورتی مناسب رسیدگی شود. از جنبه

ها و اشـخـاصـی ها و سازمانویژه شرکتای خاص خواهد شد، بهمالی برای عده
ها سال است کـه از فعالیت دارند و ده“امور انتظامی و امنیتی“وکار که در کسب

های آشنای یکی دیگر از طرح“طرح کلمبیا“)اند تغذیه کرده“طرح کلمبیا“آخور 
هـای به منظور مبارزه با کـارتـل“های نظامی و دیپلماتیککمک“آمریکایی برای 

ر و گروه
ّ

های چپگراست، که این بار در کلمبیا اجرا شد).مواد مخد
ی روی روند صلح اثر گذاشته است که پرزیدنت سانتـوس 

ّ
مخالفت اوریبه به حد

(از قبیل اوریبه) افتاده است، و “مشورت با رهبران اپوزیسیون در کنگره“به فکر 
های فـارک، دیدگان از چریکاین موضوع هواداران صلح را، حّتی در میان آسیب

نظامیان راستگرای مـخـالـف فـارک و نگران کرده است. تهدیدهای شبه
احتمال دست زدن آنها به کشتار نیروهای فارک در اوضاع مبهم کنونی نیز 

هـای یـکـی از دوستان اسـت. طـبـق گـزارشهای صلحاز دیگر نگرانی
گیری روز یکشنبه نشان داد کـه نامه های کلمبیا، جزئیات نتیجٔه رأیهفته

ها را از مناقشٔه پنجاه ساله و عمـلـیـات ساکنان مناطقی که بیشترین آسیب
تـریـن هـواداران صـلـح اند، جزو سرسخـتهای فارک دیدهنظامی چریک

های زیاد، باز هم صلح را بر وضـع مـوجـود بودند، که با وجود دادن قربانی
دیده از جـنـگ ایـن اسـت کـه ترجیح دادند. منطق مردم خسته و آسیب

شود جنگی را که نیم قرن است ادامه دارد، و تـاریـخـچـٔه سـیـاسـی نمی
 از راه اعـمـال بندیای و دستهپیچیده

ً
های متغّیری داشته است، صـرفـا

وفصل کرد و پایان داد؛ چنین جنگی را بـهـتـر اسـت بـا قوانین موجود حل
مصالحٔه سیاسی به پایان برد و صلح را برقرار کرد. به قول یکی از فـعـاالن 

ما از دست مردم کلمبیا که وضعیت جنگی “زیست، کلمبیایی صلح و محیط
را به صلح ترجیح دادند عصبانی هستیم، ولی این هم بخـشـی از فـرآیـنـد 

آمـیـز ادامـه دموکراتیک است... ما به کار و راه خود به سوی کشوری صلح
پیکار مردم کلمبیا برای برقراری صلح و آرامش و دموکراسـی و “دهیم.می

پـرسـی در مـورد عدالت اجتماعی ادامه دارد.  پس از ناکام مـانـدن هـمـه
های مـردم بـه نامٔه صلح، چندین بار در جای جای کشور کلمبیا گروهتوافق

اند.اند و به سود برقراری صلح دست به تظاهرات زدهها آمدهخیابان
همچنین، در روزهای اخیر، گفتگوهای میان دّومین گروه چریکی بزرگ 

ارتـش “هـای خـبـری بـود. کلمبیا با دولت این کشور نیز موضوع گزارش
یرهایی

ّ
 هـم۱۳۴۳م [۱۹۶۴کلمبیا در سال “بخش مل

ً
زمـان بـا ] (تقریـبـا

گیری از انقالب کوبا تشکیل شد تا با توزیع نابـرابـر زمـیـن و فارک) با الهام
ثروت مبارزه کند. این گروه چریکی نفوذ و قدرت زیادی در مناطق روستایی 

عضو داشته باشـد. مـذاکـرات ۲۵۰۰شود که کلمبیا دارد و تخمین زده می
غیررسمی میان این گروه با دولت کلمبیا در حدود سه سال پیش آغاز شـد، 
و شش ماه پیش برای نخستین بار در شهر کاراکاس، پایتخت ونزوئال، بـه 
طور رسمی و علنی اعالم شد که دو طرف خواهان مـذاکـره بـرای صـلـح 

طور که کوبا نقش میانجی اصلی در مـذاکـره بـا فـارک را هستند. همان
بخـش ارتش رهایی“داشت، ونزوئال نیز نقش اصلی را در میانجیگری میان 

ی
ّ
و دولت کلمبیا خواهد داشت، و کوبا و نروژ و شیلی و برزیل و اکـوادور “مل

رسانی خواهند کرد. دور آتی گفتگوها در اوایل آبـان نیز به روند مذاکره یاری
و در شهر کیتو، پایتخت اکوادور، برگزار خواهد شد.

جایزٔه نوبل صلح
مهر کمیتٔه نروژی نوبل اعالم کرد که جایزٔه صلح نـوبـل را ۱۶روز جمعه 

جمهور کلمبیا، اعطا کرده است. در بـیـانـیـٔه رئیسبه خوان مانوئل سانتوز،
ت تالش“نوبل آمده است که این جایزه کمیتهٔ 

ّ
های پیگـیـرانـٔه او بـه به عل

سال است ادامـه ۵۰منظور پایان دادن به جنگ داخلی کلمبیا که بیشتر از 
به خوان مانوئل سانتوز اعطا شده است. پیش از این سـابـقـه داشـتـه “دارد

 به یاسر عرفات 
ً
است که جایزٔه صلح به هر دو طرف درگیر تعلق بگیرد (مثال

و شیمون پرز و اسحاق رابین، یا انورسادات و مناخیم بگین، یا فردریک دو 
کلرک و نلسون ماندال) ولی به دلیلی نامعلوم، امسال این جایـزه فـقـط بـه 
رئیس دولت کلمبیا داده شد، اگرچه در بیانیٔه کمیتٔه نوبل تأکید شده اسـت 

کسانی اسـت کـه بـه این جایزه ادای احترام به مردم کلمبیا... و همهٔ “که 
در پی اعالم اعطـای جـایـزٔه صـلـح نـوبـل بـه “روند صلح یاری رساندند.

ای تنها جایزه“جمهور کلمبیا، تیموشنکو رهبر فارک در توییتر نوشت: رئیس
ها که ما مشتاق آن هستیم، صلح همراه با عدالت اجتماعی برای کلمبیایی

رهبر فارک پیام تبریکی “نظامی، انتقام، و دروغ است.فارغ از خشونت شبه
ما خوشحالیم کـه “جمهور کلمبیا فرستاد که در آن آمده است: نیز به رئیس

نامٔه صلحی کـه طـی شـش کمیتٔه نوبل، با اعطای این جایزه، برای توافق
سال کار دشوار تدارک و تدوین شد، ارزش قائل شده است... آقای پرزیدنـت 
خوان مانوئل سانتوز و مردم کلمبیا، ما این ارزش قائل شدن جامعٔه جهـانـی 

 این جایزه به تحکیم و تقویت صـلـحـی را به شما تبریک می
ً
گوییم. مطمئنا

”که همٔه ما خواهان آنیم کمک خواهد کرد.
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مهر گذشته در کشور کلمبیا برگزار شـد، مـردم ایـن ۱۱ای که روز یکشنبه پرسیدر همه
های رأی رفتند تا نظر خود را در مورد توافق صلحی که میان دولـت و کشور به پای صندوق

ح انقالبی کلمبیا (فارک) حاصل شده بود، اعالم کـنـنـد. تـوافـق چریک
ّ
های نیروهای مسل
و دولت کلمبیا در روز چـهـارشـنـبـه سـّوم “فارک“خواه های ترقیتاریخی صلح بین چریک

های کوبا (و نروژ) صورت گـرفـت، شهریور و پس از چهار سال مذاکره به میانجیگری دولت
که دورنمای امیدبخشی از صلح واقعی و پایدار را برای مردم کلمبیا به ارمغان آورده بود. ایـن 

ها و دولت امضا شد، ولـی مهر به طور نمادین توسط نمایندگان چریک۵توافق روز دوشنبه 
هـای سال است که با دولت۵۲های فارک پرسی بود. چریکاجرای آن منوط به نتیجٔه همه

های کشاورزی، در حـال مختلف کلمبیا، به طور عمده بر سر مسائل ارضی و مالکیت زمین
انـد. در هزار تن جان خود را از دسـت داده۲۲۰اند. در این مناقشه تا کنون در حدود مبارزه

ر و نـابـرابـری اقـتـصـادیکنار دیگر معضل
ّ

-های اجتماعی مثل فقر عمومی و مواد مخد
ویژه پس از استقالل این کشـور از اجتماعی، مالکیت زمین نیز همیشه در تاریخ کلمبیا، به

اقتصادی کشـور -سال پیش، از مسائل عمدٔه اجتماعی۲۰۰استعمار اسپانیا کمی بیشتر از 
های کشـاورزی از راه یـکـی داران و افزایش مساحت زمینبوده است. کاهش تعداد زمین

المللی پول بوده است که از های اصلی صندوق بینهای کوچک، یکی از برنامهکردن زمین
های ها و نظرسنجیبینیتا کنون در کلمبیا اجرا شده است. برخالف بیشتر پیش۱۳۵۰دهٔه 

مهر، رد کردن توافق صلح با اختالفی بسیار اندک ۱۱پرسی روز یک ماه گذشته، نتیجٔه همه
گـیـری درصـد در رأی۳۷میلیون نفر واجد شرایط، فقط ۳۵بود. از حدود “نه“و “آری“بین 

درصد به ایـن ۵۰٫۲درصد رأی مثبت به اجرای توافق صلح، ۴۹٫۸شرکت کردند. در مقابِل 
هزار رأی بود.29توافق رأی منفی دادند. تفاوت تعداد آرای دو طرف کمتر از 

پرسی روز یکشنبه برای خواستاران صلح در کلمبیا، و از جملـه روشن است که نتیجٔه همه
باور و دلسرد کننده بـود. بـرخـوردهـای خواه فارک، غیرقابلهای ترقیویژه خود چریکو به

حانه میان چریک
ّ
های پیاپی کلمبیا تـا کـنـون بـه های فارک و نیروهای نظامی دولتمسل

ها تن انـجـامـیـده خانمانی میلیونقیمت کشته و زخمی شدن صدهاهزار تن و آوارگی و بی
ویژه در جنوب غربـی های بزرگی از جمعیت کشور، بهاست و به همین دلیل است که بخش

ـحـانـٔه ترین مناقشهو مرکزی کشور، مشتاقانه خواستار پایان یافتن یکی از طوالنی
ّ
های مسل

اند. از عوامل مهمی که در نتیجٔه نهایی مؤثر بود، باید به کارزار تبلیغاتی آلوارو اوریـبـه، جهان
های تولیدکنندگان و قاچاقچـیـان مـواد جمهور راستگرای سابق کلمبیا، و نیز فعالیترئیس

ر که جزو قدرتمندترین دارودسته
ّ

اند اشاره کرد. عالوه بر این، بـه ها از این نوع در جهانمخد
هـای آن آید که دولت کلمبیا نیز آن طور که باید و شاید در مورد توافق صلح و مزّیتنظر می

برای مردم توضیح نداده بود. مخالفان توافق صلح تمام تالش خود را به کار بستنـد تـا ایـن 
پرسـی، بـه جلوه دهند. متأسفانه در روز همه“منفی“توافق را به زیان دموکراسی و قانون، و 

ت بارندگی سیل
ّ
های سـاحـلـی ویژه در بخشآسای خاص مناطق گرمسیری استوایی، بهعل

هـای های زیادی در حـوزهپیروز شود، دشواری“آری“رفت رأی کشور که در آنها انتظار می
ها و حّتی بـاطـل شـدن جایی حوزهها تا جابهگیری به وجود آمد (از دیر رسیدن صندوقرأی

ها) که بر نتیجٔه نهایی تأثیرگذار بود.برخی از صندوق
رغم نتیجٔه نامطلوبی که روز یکشنبه حاصل شد، هواداران صلح ناامید نیستند و صلح را به

جمهور کلمبیا، و هـم دانند. خوشبختانه هم خوآن مانوئل سانتوس، رئیساز دست رفته نمی
ویژه رودریگو لوندونیو (با نام مستعار تیموشنکو، فرمانده کـل نـیـروهـای رهبران فارک، و به

انـد، اگـرچـه بس و تعهد به صلح تأکید کـردهفارک)، بر حفظ آتش
آبـان) بـه پـایـان ۱۰بس در آخر ماه اکـتـبـر (مهلت رسمی آتش

های منتشر شده، هم دولت کلمبیا و هم رسد. بر اساس گزارشمی
اند که نمایندگان خود را برای گفتگو دربارٔه نجات فارک اعالم کرده

توافق صلح به هاوانا خواهند فرستاد. همچنین، با توجه به تأکید و 
تعهد فارک به حفظ صلح، نمایندگان سازمان مـلـل مـّتـحـد رونـد 

اند. هواداران صلح در کـلـمـبـیـا ها را آغاز کردهسالح چریکخلع
امیدوارند که نیروهای انتظامی و امنـیـتـی کـلـمـبـیـا بـه تـعـهـد 

جمهور به صلح وفادار خواهند ماند و به برخوردهای نظامی با رئیس
های در حال خلع سالح دست نخواهند زد. رهبـری فـارک چریک

ای منتشر کرد که ضمن اعـالم تـأسـف پرسی بیانیهروز بعد از همه
پرسی، تأکید کرد که هدف فارک به عنوان یـک خود از نتیجٔه همه

جنبش سیاسی به قَوت خود باقی خواهد ماند. در این بیانیـه آمـده 
فارک همچنان به آرمان صلح وفادار است و بر موضع خود “است: 

”کند.مبنی بر استفاده از سالح کالم برای ساختن آینده تأکید می
های چپگرای فـارک و ای صلح میان چریکصفحه۲۹۷توافق 

های گوناگونی در آن دولت کلمبیا متن مفّصلی بود که به موضوع
ها و توقف مـنـاقشـٔه پرداخته شده بود، از جمله: خلع سالح چریک

حانه، اصالحات ارضی، گذاشتن زمین در اختـیـار کشـاورزان 
ّ
مسل

تر، توسعٔه مناطق روستـایـی و ارائـٔه خـدمـات دولـتـی و کوچک
اجتماعی در این مناطق از قبیل آب و بـرق و راه و بـهـداشـت و 
درمان و آموزش و دیگر خدمات اجتماعی، فراهـم آوردن امـکـان 
حانه یا بر اثـر فـعـالـیـت 

ّ
بازگشت روستاییانی که بر اثر مناقشٔه مسل

های معدنی چندملیتی خانه و کاشانٔه خود را از دست داده و شرکت
های اجتماعی و اند، امکان فعالیت آزادانٔه جنبشآوارٔه شهرها شده

هـایـی بـر سـر های سیاسی و تأمین امنیت آنها، و نیز توافقحزب

کلمبیا: امید به صلح در پیکار 

با جنگ

۱۵ادامه  در صفحه 

کمک مالی رسیده

مین سالگرد حزب ۷۵جمع آوری شده در جشن 
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